
Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis 


Definice každého bloku datového standardu je dána:
jeho textovým popisem ve formě tabulek a poznámek
jeho přepisem do tvaru DTD (v DS3) nebo XML schéma (v DS4)
příkladem použití bloku (fakultativně)

Textovým popisem nelze exaktně vyjádřit strukturu DTD nebo XML schéma a naopak ve struktuře DTD nebo v XML schéma nelze popsat vše potřebné pro definici bloků. 

Textový popis a DTD nebo XML schéma jsou nedílnou součástí definice DS.
Textový popis je nadřazený vyjádření DTD nebo XML schéma.

Příklady by měly odpovídat textovému popisu a DTD nebo XML schéma, slouží ale pouze jako ilustrace.

V hypertextovém tvaru popisu DS je odpovídající struktura DTD nebo XML schéma k dispozici vždy za tabulkou ve formě hypertextového odkazu. Zde je k dispozici i odkaz na příklad.


STRUKTURA BLOKU:
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[DTD nebo XML schéma]    [Příklad]



POPIS BLOKU:

*blok - označení bloku: 
Pojmenování příslušného elementu XML, jehož struktura dále následuje. Malá písmena bez diakritiky.
S ohledem na předchozí verzi datového standardu je používáno původní označení ”blok” (z hlediska XML se jedná o elementy).
Znak ” * ” není součástí jména, je uváděn pouze v textovém tvaru popisu (pro vyhledávání začátků ”bloků” v dokumentech).


Základní informace o bloku:
Stručná základní informace o tomto bloku. Může mít výjimečně i několik řádků.

{stav}:
Stav celého bloku:
{rozpracováno} - na bloku se dosud pracuje
{distribuováno od verze X.XX.XX} - blok je oficiálně uvolněn a je platný počínaje uvedenou verzí
-----
{OBSOLETNÍ!} - dříve platný blok byl navržen na zrušení - již by neměl být používán, po určité době bude NEAKTUÁLNÍ
{NEAKTUÁLNÍ!} - dříve platný blok byl zrušen a nyní je již neplatný - již nesmí být používán 
Do finálního tvaru příslušné verze DS budou zařazovány pouze bloky označené jako {distribuováno...} a s příslušnou poznámkou také bloky {OBSOLETNÍ!}. 

[DTD]:   
Hypertextový odkaz na odpovídající zápis ”DTD”. Váže se vždy jen k uvedené oficiální verzi. 
Aktuální tvar ”DTD” je vždy k dispozici v plném funkčním znění v příslušné deklarované příloze.
Popis DTD je v souladu s popisem textovým! Vzájemně se doplňují. Nadřazený je textový popis!
Týká se pouze verze DS3.

[XML schéma]:   
Hypertextový odkaz na odpovídající zápis ”XML schéma”. Váže se vždy jen k uvedené oficiální verzi. 
Aktuální tvar ”XML schéma” je vždy k dispozici v plném funkčním znění v příslušné deklarované příloze.
Popis XML schéma je v souladu s popisem textovým! Vzájemně se doplňují. Nadřazený je textový popis!
Týká se pouze verze DS4.

[Příklad]:
Hypertextový odkaz na příklady řešení bloku - pouze ilustrace řešení. 

TABULKA:
Vlastní tabulka má pevně definované sloupce, jejich šířka je ale variabilní. Popis sloupců je uveden dále.
V řádcích je uváděn výčet jednotlivých atributů a elementů. Uspořádání řádků v tabulce je voleno s ohledem na logiku a přehlednost (pro čtenáře) - nemusí být respektováno povinné pořadí v DTD nebo XML schéma. 

V dokumentu XML je pořadí: 
1. povinné atributy (REQUIRED), 2. nepovinné atributy (IMPLIED), 3. povinné elementy, 4. nepovinné elementy.

Kód:
Identifikátor pro potřeby XML (malými písmeny a bez diakritiky).
Odkazy na jiné elementy (v DS označované jako ”bloky”) jsou v textové formě tučně s dvojitým podtržením a v hypertextové formě jsou jako skutečné aktivní odkazy na příslušný element (blok).

T:
Typ pro XML:
	a = atribut

Údaj (datový obsah) je obsahem atributu elementu představující popisovaný datový blok. Možný výskyt atributů je ”1” (#REQUIRED) nebo ”?” (#IMPLIED).
příklad: <a typ="0" >...</a>

	e = element - vnořený element (vnořený blok)

Údaj (datový obsah) je obsahem jednoduchého elementu nebo jde o vnořenou strukturu dalších elementů (tzv. vnořený blok - jeho kód je zvýrazněn, v textu je uveden tučně s dvojitým podtržením a v hypertextu je jako aktivní odkaz na uvedený blok). Možný výskyt pro typ e ”?”, ”*”, ”1”, ”+” (viz výskyt V)
příklad: <a ><jmeno>Karel</jmeno>...</a>

	d = data, v DTD symbol "#PCDATA"

Údaj (datový obsah) je přímo obsahem elementu představující popisovaný datový blok. Tento blok pak nemůže obsahovat vnořené struktury, může obsahovat atributy. Možný výskyt pro typ e je "1" - musí obsahovat alespoň jeden znak, maximálně počet znaků uvedený ve sloupci D (délka).
příklad: <autor>MUDr. Josef Mokrý</autor>

D:
Délka položky (pro potřebu databází příslušných IS).
Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky.
Je-li před číslem uveden znak ”-”, znamená to, že délka položky nesmí být větší než toto číslo. 
Není-li uvedeno číslo, pak se jedná o element nebo o atribut s délkou libovolnou vhodnou.

V:
Výskyt (pro XML):
	?  = nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1x ; (= 0, 1)

* = nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N)
1 = povinný, vyskytuje se jen 1x - v XML je default; (= 1)
+ = povinný, vyskytuje se alespoň 1x; (= 1 až N)
/  - pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může vyskytovat pouze jeden z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka (” / ”) a připojeným popisem - podrobněji a správně bude v zápisu DTD nebo v XML schéma

Plný název:
Volným textem ve formě plného názvu položky a případně i její stručné charakteristiky.
Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce nebo ve sloupci ”viz”.

Hodnota:
Jsou možné varianty:
	není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky)

přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci ”viz”)
odvolání na tabulku hodnot uvedenou pod tabulkou touto (váže se jen k tomuto  bloku a je používáno výjimečně)
odvolání na číselník - číselníky mohou být: 
1.	interní číselníky k DS 2.00 a výše (viz program ČLP nebo systém SLP) - zápis: [XXXX] = označení číselníku
1.	externí číselníky (nejsou v programu ČLP ani v systému SLP) - zápis: [NZIS:yyy] = zdroj a označení číselníku
	zápis typu ”format XZ” pro element dat_xx (formáty se vyjadřují pomocí kódů D, DT, DTS, R, MR - viz dat_  )

Pokud se za odkazem na interní číselník vyskytují znaky # nebo #! nebo #!+, jedná se o pokyn ke kontrole hodnoty proti uvedenému číselníku:
#     = 	lze testovat dle interního číselníku, ale lze také použít výčet uvedený v poznámce (v tabulce nebo pod tabulkou) 
a zabudovaný také do XML (údaje v poznámce i v interním číselníku jsou a budou totožné)
#!    = 	testovat pouze dle interního číselníku! (pokud je v poznámce připojen výčet, je pouze informačního charakteru)
#!+  =	testovat pouze dle interního číselníku s příslušným dalším pokynem zapsaným do poznámky (a realizovaným v DTD)
	(pokud je v poznámce připojen výčet, je pouze informačního charakteru)
X     = 	externí číselník 

Poznámka:
Varianta # dovoluje kontrolu jak prostřednictvím číselníku ”typu DS”, tak i rovnou z definice DTD či XML schéma. Interní číselník se zdá být pro DS zbytečný - je ale vytvořen nejen s ohledem na DS (alternativní využití), ale zejména také pro jiné související agendy a spolupracující informační systémy. Tímto symbolem jsou označovány většinou také číselníky ÚZIS ČR, které mohou být k dispozici v IS pro i jiné agendy a v různých modifikovaných tvarech.

Podmínky, pokyny, poznámky:
Další údaje volným textem nebo hypertextovými odkazy. Fyzicky jsou odkazy nejčastěji zařazené pod tabulkou.
Je uváděno, zda se jedná o podmínku, pokyn, výklad nebo poznámku.
Tam, kde je uvedeno „PS“, týká se informace „Patient Summary“, nebo „Souhrnu o pacientovi“. Někdy je použita i zkratka PatSum.

změny:
Informace o změnách po vydání  DS 4.01.01. Uvádí se rovnou, pokud je změn více, může být i odkazem.
 




VLASTNÍ OBSAH BLOKU


Vlastní obsah bloku je vytvořen na základě popisu struktury bloku - ta je definována tabulkou v textové podobě (viz výše) a příslušným přepisem této tabulky do struktury DTD (DS3) nebo XML schéma (DS4). 
Textový popis je nadřazený nad strukturou (popisem) DTD nebo XML schéma.



VLASTNÍ OBSAH DATOVÉHO SOUBORU

Vlastní obsah datového souboru je tvořen záhlavím a obsahem, který je určen zněním DS a je realizován z jednotlivých bloků.

Blíže v odkazu  záhlaví datového souboru DS.



ZNAKOVÉ SADY PŘÍPUSTNÉ V DATOVÉM STANDARDU
 
Výčet znakových sad přípustných v datovém standardu, je uveden v dokumentu znakové sady pro DS.



VYJADŘOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Jako desetinný oddělovač se v XML souborech datového standardu používá tečka.

Upozornění:
Desetinná tečka byla po dohodě zavedena od 1. 4. 2015, tj. počínaje verzí DS 4.10.01.
V DS4 je její užívání povinné.

V rámci DS3 je od 1. 4. 2015 také doporučeno používat jako desetinný oddělovač tečku.

Od 1. 4. 2015 je desetinná tečka zavedena také ve všech číselnících, kde se vyskytují desetinná čísla (např. NCLPPOL, NCLPPOLR, SKALY), takto jsou číselníky k dispozici pro DS3 i DS4.


BAREVNÁ SYMBOLIKA V POPISU DS

V popisu bloků datového standardu je používána následující barevná symbolika:

Texty šedozelené sdělují, že obsah se týká položek (pouze) pro Slovensko. 

Texty modré sdělují, že toto je dosud neřešené - bude realizováno až v další verzi (řeší se).

Texty tmavě žluté jsou většinou pouze poznámky k původní verzi DS 1.20, které bylo vhodné ponechat. Postupně zanikají.

Varování, důležitá upozornění, připomínky a informace o platnosti datového bloku jsou červeně. 


Poznámka:
Informace o nástroji pro popis struktury DASTA:
Nástroj pro popis struktury bloků a souborů

Název souboru DS a jeho konstrukce
     
Odesílatel připraví soubor a odešle jej (na disketě, po interní síti, internetem aj.). Vzhledem k tomu, že takto může komunikovat v podstatě každý s každým, nelze vytvářet návrh s ohledem na jednoznačnost názvu z hlediska příjemce. Pokud by toto na straně příjemce vadilo, může příjemce zařídit přejmenování došlých souborů ještě před jejich vložením do složky příjmového místa nebo vhodně soubory zařazovat do připravených složek. Odesílatel zajistí vytváření jmen souborů, které nebudou po určitou vhodnou dobu duplicitní.


Jméno datového souboru (mimo komunikace s ÚZIS ČR) má doporučenou strukturu:

UTTXXX....XXX.KKK pro soubory "pakované"
nebo
UTTXXX....XXX.xml pro soubory "nepakované",

kde: 	

U určuje určení = typ přenášených dat a v případě pacientských dat také urgentnost  - viz ”ur” v hlavním bloku dasta

TT určuje typ odesílajícího místa - viz ”typ_odesm” v hlavním bloku dasta a viz číselník [TAB_TO]  

XXX....XXX je libovolný řetězec (doporučená délka max. 47 znaků), jehož tvar je závislý na vnitřních pravidlech odesilatele. 

KKK určuje program, kterým bylo zapakováno:  "arj", "zip"

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.

Z důvodu minimalizace technických problémů při vzájemné komunikaci je doporučeno používat pouze písmena anglické abecedy, číslice, pomlčku a podtržítko. Dále vzhledem k různému vnímání malých a velkých písmen v názvech souborů v UNIX a nonUNIX systémech by bylo dobré používat jen jednu "velikost" písmen - např. název velkými písmeny a extenze malými písmeny.
Pro vytvoření jména souboru lze použít např. obsah atributu id_soubor s tím, že dvojtečky v čase budou nahrazeny pomlčkami - např. TNNFIRMA_YY_NN11127_2005-11-30T18-16-38.xml. 


Jméno datového souboru pro komunikaci s ÚZIS ČR má povinnou strukturu:

UNNYYOO_IIIIIIIIPPPD.zip pro soubory "pakované"
nebo
UNNYYOO_IIIIIIIIPPPD.xml pro soubory "nepakované",
 
kde: 	
 
"UNN" – konstanta pro data NZIS
 
 
YY je poslední dvojčíslí roku sledovaného období
 
OO je kód období podle číselníku:
 
01
leden
11
listopad
02
únor
12
prosinec
03
březen
21
1. čtvrtletí
04
duben
22
2. čtvrtletí
05
květen
23
3. čtvrtletí
06
červen
24
4. čtvrtletí
07
červenec
31
1. pololetí
08
srpen
32
2. pololetí
09
září
40
leden-září
10
říjen
50
rok
 
IIIIIIII (8 znaků) je IČO odesílajícího zařízení - viz číselník [ZdravotnickeZarizeni]
 
PPP je PČZ odesílajícího zařízení - viz číselník [ZdravotnickeZarizeni]
 
D  je pořadové číslo dávky za sledované období (např. 1. dávka je v ÚZIS označena jako chybná.
Zdravotnické zařízení data v dávce opraví a odešle ji s pořadovým číslem 2). Pořadí může být víceciferné.
 
Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.

 
Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01  
 
Seznam je veden s následující strukturou:
1.	datum
2.	blok (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)
3.	položka bloku, jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)
4.	verze, od níž je změna platná
5.	popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)
 
Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu datového bloku (ve sloupci “změny”). 
Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky popisu tohoto datového bloku. 
 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v předchozím nejnovějším upgrade: 
 
Aktuální verze NČLP je 2.83.01. 
Byly přidány nové laboratorní položky s klíči od 53825 do 54031.
Doplněny obsahy interních číselníků specifikací systémů, agens a ATB.

 
SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA 
 
DATUM
BLOK, 
ČÍSELNÍK
položka
změna 
od verze
popis
2023-02-14
bloky pro propouštěcí zprávu z DS 4.25.01

04.26.01
Vytvořeny nové číselníky v menu "Číselníky" -> "Exerní číselníky DS pro propouštěcí zprávu", zapojeny do bloků pro propouštěcí zprávu.
V blocích pro propouštěcí zprávu doplněny interní číselníky a odkazy na číselníky ÚZIS.
Doplněn obsah číselníku „modalita“.
Bloky dokončeny a vydány s tímto upgrade.
2023-02-16
lod
hodnota,
mtv_klic,
text
04.26.01
V bloku lod upraven popis k atributu hodnota, nyní je určena jen pro číselné hodnoty.
Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV
a přidán atribut text pro předávání volných texů.
Doplněn popis bloku.
Připojena podmínka, že musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.
2023-02-16
lip
hodnota,
klic_mtv
04.26.01
V bloku lip upraven popis u atributu hodnota, který bude nadále určen jen pro číselné hodnoty.
Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV.
Zavedena přechodná doba - viz popisy v bloku lip.
2023-02-16
ku_z_lab
kolize
04.26.01
V bloku ku_z_lab změna délky u atributu kolize z 8 na 16 a změna hodnoty - místo klico nyní klic16.
2023-02-16
ku_z_patsumdat
anf
04.26.01
Do bloku ku_z_patsumdat doplněna vedle neformalizované anamnézy an také anamnéza formalizovaně anf.
2023-02-18
ip, ku_pac
sex,
sex_klin
04.26.01
Do bloků ip i ku_pac doplněn fakultativní nepovinný element sex_klin - pohlaví pro klinické použití. Ke stávajícími elementu sex doplněno v názvu, že se jedná o pohlaví úřední. Pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klin. praxi - např. při výběru ref. mezí u škál aj. Připojena poznámka:
Bude-li praxe žádat, doplní se: 
„pohlaví při narození“, 
„genderová identifikace“ + příslušný číselník;
(prosíme o vaše vyjádření!)
2023-02-20
ku_o_rdg_lokal
lokalita_popis
04.26.01
Doplněn nový atribut lokalita - popis pro textový popis vyšetřované části těla.
2023-02-20
ku_o_rdg
ku_z_rdg
diagnoza
duvod_vys
klin_otazka
04.26.01
Doplnění elementu diagnoza a atributů duvod_vys a klin_otazka. Položky se přenášejí z objednávkového do výsledkového bloku.
2023-02-21
číselník NCMPAG
obsah číselníku
04.26.01
Revize a aktualizace číselníku AGENS včetně mapování na kódy SNOMED CT. V programu ČLP doplněn nástroj pro vyhledávání/filtraci agens.
Viz Agens pro mikrobiologii.
2023-03-09
lopk, vrk
spec_kod
systspec_kod
04.26.01
Atribut spec_kod byl zrušen a je nahrazen atributem systspec_kod, který je jednoznačnější a vychází z položky klic16 příslušného číselníku.
Viz lopk, vrk.
2023-03-09
lop
syst_sp_klic
systspec_klic
04.26.01
Atribut syst_sp_klic je nahrazen vhodnějším systspec_klic. V přechodném období lze uvádět současně oba, nebo pouze nový systspec_klic.
Viz: lop.
2023-03-09
vrk, vrkpa, vrav, vrac
autor
04.26.01
Přidán nový element autor.
Viz: vrk, vrkpa, vrav, vrac.
2023-03-09
vrkpa
v_mikro, v_kultiv, v_pcr, v_antig, multiplex, antigen
04.26.01
Přidány 4 atributy pro sdělení typů provedených testů a 2 elementy pro upřesnění. 
Podrobněji - viz popis v bloku vrkpa.
2023-03-09
loi
lopk
04.26.01
Do bloku loi přidán element lopk, alternující s již existujícím lop - buď lop, nebo lopk (pro mikrobiologická kultivační vyšetření).
Současně u mikrobiologických položek NČLP s komponentou=AGENS a vznik=K přenastaven parametr DS z A na AB.
2023-03-09
vrk

04.26.01
Info:
Další doplnění datových bloků pro mikrobiologii, včetně potřebných položek NČLP pro tato vyšetření, budeme dále řešit až na základě požadavků tvůrců těchto nástrojů.
Viz též: 
NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření
2023-03-13
nrrod


Upozornění:
Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru UZIS! Připraveno již nyní.
Viz - národní registr rodiček - nrrod, nrrodn.
2023-04-01


04.26.01
Oficiální vydání DS 04.26.01








mimořádná
verze
04.25.01
vydaná k 
propouštěcí
zprávě

Nové datové bloky přidávané v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“ - předkládáno k technickému připomínkování (obsahové již proběhlo na MZ ČR).
Oficiálně bude vydáno v DS 4.26.01.
 
2023-01-25
ku_z
Vložen nový datový blok ku_z_propz, na který se váží bloky další.


04.25.01
Do ku_z vložen nový blok pro formalizované sdělování propouštěcí zprávy ku_z_propz, do číselníku klinických událostí přidáno H.PROPZF.

Z ku_z_propz jsou volány nové datové bloky a další nové související bloky vnořené:
ku_z_propz_admu
ku_z_propz_dvp
ku_z_propz_urg, ku_z_propz_urg_v
ku_z_propz_hosp, ku_z_propz_h_p
ku_z_propz_sprij, vys_fs_form
ku_z_propz_anam
ku_z_propz_prubh
ku_z_propz_sprop, vys_fs_form
ku_z_propz_dopor, pp_aktivita

Datový blok ku_zproz_anam obsahuje vnořené bloky:
anam_prob
anam_zpi
anam_vyk
anam_oc
anam_inf
anam_infc
anam_rao
anam_sa
anam_aba
anam_abk
anam_abd
anam_abj

Datový blok ku_z_propz_prubh obsahuje vnořené bloky:
ku_z_propz_prubh_p
ku_z_propz_prubh_d
ku_z_propz_prubh_v
ku_z_propz_prubh_s


Další nové datové bloky (k výše uváděným):
mknorpha
p_zap_vys
vys_fs_form
vys_v_snomed


2023-01-25
anf
Vytvořen nový datový blok anf.

Z nového datového bloku ku_z_prop_anam (viz výše) byl odvozen datový blok anf - anamnéza formalizovaně, který je doplněn o položky zavedené v původním datovém bloku an.
Nový anf byl zapracován do datového bloku ip.
 





Aktualizované a rozšířené původní již v praxi zavedené datové bloky, využívané také v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“. 
 
2023-01-25
ip
Doplněn nový datový blok anf.

Do ip byl doplněn nový datový blok anf - anamnéza formalizovaně (viz výše), jako alternativa k dosavadnímu bloku an.
Viz ip, anf, an.
2023-01-25
h
Doplněny položky:
bmi, o_hlava, o_hrudnik, o_pas,
dat_vys, iid

Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.
Viz h.
2023-01-25
fyznal
Doplněny položky:
o2sat, dech, teplota
04.25.01
Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.
Viz fyznal. 
2023-01-25
uniz
Doplněny položky:
dat_up, 
důvod_text,
důvod_kod
04.25.01
Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.
Viz uniz.
2023-01-25
unizf
Doplněna položka:
niz_ident
04.25.01
Doplnění nepovinné položky ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF. Viz unizf.
2023-01-25
urf
Doplněna položka:
dat_up
04.25.01
Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.
Viz urf.
2023-01-25
ua
Doplněny položky:
jistota_text, 
jistota_kod,
obdobi_text, obdobi_kod

Redukce číselníku pro atribut typ.
04.25.01
Doplněny nové nepovinné položky.

U položek dat_du a dat_up upraven formát.

V interním číselníku k položce typ zakázáno používat typ „AS“ - zrušen. (Problematický pro PatSum i PropZprav.)
Viz ua.
2023-01-25
uaf
Rozšíření číselníku pro
typ_reakce
04.25.01
Do interního číselníku položky doplněno „H“.
Viz uaf.
2023-01-25
lez
Doplněny položky:
ind_m_text, ind_m_kod,
zmena__text,
zmena_m_kod,
delka_vyb,
aktivni_latka,

Doplnění číselníku položky ind_oprav_sd o hodnoty P a B.

Inovace bloku.
04.25.01
Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.
Viz lez a nově založený lez_al.
2023-01-25
lez_al

04.25.01
Nově založený blok lez_al, je volán z bloku lez.
 
2023-01-25
chv
Doplněny položky:
alv_text.
alv_form,
duvod_text,
duvod_kod,
výsledek,
komplikace,
zdrav_prost.

Inovace bloku.
04.25.01
Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.
Viz chv.
2023-01-25
ku_z_lab
typ_sdel_vys
04.25.01
Doplnění pokynu:
Při předávání výsledku třetí straně, tj. z databáze původního objednavatele, je dovoleno předávat pouze položky dle NČLP, tj. typ_cispol = N! 
(Není součástí podmínek validačního nástroje.)
2023-01-25
ku_o, ku_z, ku_a
idku
04.25.01
V popisu k idku zdůrazněno, že ID je unikátní, neměnný stěžejní údaj sdílený napříč všemi informačními systémy! Reakce na problémy praxe.
2023-02-01


04.25.01
Vydání mimořádné verze DS 04.25.01





2022-10-27
nrpot:nrpot
pnyngrag
04.24.01
k atributu pnyngrav byl přidán pokyn, že "pnyngrav" nesmí mít hodnotu "4"
2022-11-24
vrk
lopok, vrkpa
04.24.01
ve schématu pro blok "vrk" byla opravena chyba v povinnosti podelementů "lopok" a "vrkpa" - dosud byly oba chybně v XSD uvedeny jako povinné opakovatelné, od teď jsou v XSD oba správně uvedeny jako nepocinné opakovatelné (v souladu s textovým popisem bloku "vrk")
2022-12-07
nrh:nrhi

04.24.01
Rozsáhlá aktualizace národního registru hospitalizovaných. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrhi (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)
2022-12-07
nrar:nrar

04.24.01
Rozsáhlá aktualizace národního registru asistované reprodukce. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrar (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)
2022-12-07
ku_z_pat_n
ptmm, gleason1, gleason2
04.24.01
přidány nepovinné atributy ptmm, gleason1, gleason2 - viz popis bloku ku_z_pat_n
2022-12-07
nrpot:nrpot

04.24.01
Rozsáhlá aktualizace národního registru potratů. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrpot (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)
2022-12-15
vrn
jednotka
04.24.01
Aktualizace pokynů, připomenutí, že u národních položek NČLP se pracuje s národní jednotkou!
Lokální jednota se řeší přes blok prepocet.
2022-12-15
nrnar
nrrod
nrvv


Upozornění:
Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v dalších registrech UZISu:
- národní registr novorozenců - nrnar
- národní registr rodiček - nrrod
- národní registr vrozených vad  - nrvv
Upřesnění bude zveřejněno v jarním upgrade DS4.
2022-12-15
ku_z_propz
bloky ku_z_propz???
04.24.01
Upozornění:
Byl vytvořen náčrt obsahů bloků pro realizaci formalizované propouštěcí zprávy. Problematika bude debatována s tvůrci tohoto projektu a bloky budou následně zapracovány do standardu DS4. 
Viz ku_z_propz a z něj volané bloky další.
2023-01-01


04.24.01
Oficiální vydání DS 04.24.01










2022-08-22
nrnar:nrnar
numrti
04.23.03
v XSD změněn typ z number1-5 na number1d
2022-08-22
vrc

04.23.03
byl přidán nový klinický blok vrc - vyšetření laboratorní - pomocné sdělení časové vzdálenosti nebo přítomnosti příslušné události (určeno pro položky NČLP typu „U“) - ve vazbě na blok lip
2022-08-22
ku_z_lab
vrc
04.23.03
do bloku ku_z_lab byl přidán element "vrc" (jedna z možností výběru v rámci "VRi")
2022-09-15
lip
hodnota, jednotka
04.23.03
aktualizace popisů bloku, zrušena povinnost atributu hodnota, doplnění atributu jednotka
(současně doplněny další pro praxi potřebné položky NČLP vznik = U a I) - ve vazbě na blok vrc
2022-09-19
číselník NCLPMTV


doplněny a naplněny nové číselníky MTV: 
POLODB, PODLEK, DIALP
2022-09-19
ČÍSELNÍK NCLPUVIS

04.23.03
doplnění číselníku o položky PREDDIAL, POSTDIAL, NASLDIAL + aktualizace popisů
2022-09-19
skala


doplnění popisů ve vazbě na doplnění číselníku NCLPUVIS a doplnění položek NČLP 20951-3
2022-09-20
nrvv:nrvdg
dgssiem
04.23.03
délka atributu prodloužena z 10 na 20 znaků
2022-09-20
nrh
nrar
ku_z_pat_n
nrnar
nrpot


Upozornění:
Od 1. 1. 2023 dojde k významným změnám v registrech UZISu. Informace o těchto změnách najdete v popisu příslušných bloků DS4 (ve sloupci "Změny" jsou tyto připravované změny vyznačené a popsané červeně):
- národní registr hospitalizovaných - nrhi
- národní registr asistované reprodukce - nrar
- patologie - ku_z_pat_n
- národní registr potratů - nrpot
Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru:
- národní registr novorozenců - nrnar
2022-10-01


04.23.03
Oficiální vydání DS 04.23.03





2022-04-10
číselník NCLPPOL

04.23.02
aktualizace popisu a obsahu
2022-04-10
číselník NCLPTK

04.23.02
aktualizace popisu a obsahu
2022-04-10
číselník NCMPAGTK

04.23.02
přidání nového číselníku NCMPAGTK (agens pro NČLP) - číselník vhodný pro třídění do nálezových sestav
2022-04-11
číselník NCLPPOL
položka "kateg"
04.23.02
z číselníku byla odstraněna položka "kateg" (byla duplicitní s položkou "katnal") a byl upraven popis
2022-04-19
ku_o
fazespec
04.23.02
do povinného atributu fazespec přidána fáze „OD“
(= doplnění k již zaslané objednávce realizace)
2022-04-20


04.23.02
Realizováno definitivní oddělení DS3 od DS4, odpojeny tabulky DS3 od DS4.
2022-05-21
číselník NCLPONP

04.23.02
- aktualizace a významné doplnění číselníku odběrových nádobek a přípravků
- přidání anglického názvu (AN55)
2022-07-01


04.23.02
Oficiální vydání DS 04.23.02





2022-02-22
číselník NCLPPOL
indsps, indspp
04.23.01
Do struktury číselníku přidány položky INDSPS (indikátor, zda k systému existují specifikace) a INDSPP (indikátor, zda k proceduře existují specifikace).
Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.
2022-02-26
lopk, vrk, vrkpa, vrav

04.23.01
Aktualizace popisů bloků a vytvoření dokumentu
NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření
2022-02-27
vrav
dodatek
04.23.01
Atribut dodatek prodloužen z -55 na -255 znaků.

2022-02-27
vrkpa
agens_kod, agens_text
04.23.01
Upraven popis atributů agens_kod a agens_text s ohledem na sdělování klíče XXXXXXXX (jiné).
Viz blok vrkpa.
2022-02-27
vrf
hodnota_kod
04.23.01
Povinný element hodnota_kod je prodloužen z -8 na -16 znaků, nyní je vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico).
Viz blok vrf.
Současně byly aktualizovány popisy bloku vrf, NCLPMTV a byl aktualizován dokument 
MTV -  typy, popis.
Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).
2022-02-27
vrs_h
hodnota1_klic, hodnota2_klic
04.23.01
Prodloužení atributů z -8 na -16, nyní vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico). 
Viz blok vrs_h.
Současně byly aktualizovány popisy bloku vrs_h, NCLPMTV a byl aktualizován dokument 
MTV -  typy, popis.
Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).
2022-03-01
nrz:nrzz
zjmeno, zprijm
04.23.01
prodloužení na 100 znaků
2022-03-01
nrz:nrzz
zmbydul
04.23.01
prodloužení na 50 znaků
2022-03-01
nrz:nrzz
zcasproh
04.23.01
přidán nepovinný atribut "zcasproh" (čas prohlídky)
2022-03-01
nrz:nrzpit
zcaspit
04.23.01
přidán nepovinný atribut "zcaspit" (čas pitvy)
2022-03-23
MTV - KSAB0

04.23.01
inovace názvů a doplnění e-kódů pro PatSum;
z MTV KSAB0 jsou odvozovány číselníky epSOSBloodGroup a LUKSAB0 z bloku uks
2022-03-25
číselník LUKSAB0
ecode
04.23.01
do struktury číselníku přidána položka ECODE (kód krevní skupiny v epSOS číselníku krevních skupin)
2022-03-25
číselník NCLPMTV
an32, an55, an32o, an55o
04.23.01
do struktury číselníku přidány anglické názvy MTV a obsahu MTV
2022-04-01


04.23.01
Oficiální vydání DS 04.23.01
.




2022-02-05
nrnar:nrnar
ndghlavni, ndgop
04.22.06
prodloužení ze 4 na 5 znaků
2022-02-05
nrnar:nrnar
ndnyniv, ndnyatb
04.22.06
nrnar:nrnar - přidány nepovinné atributy ndnyniv, ndnyatb (oprava chyby z 4.22.05)
POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022
2022-02-07


04.22.06
Revize a doplnění popisů základních číselníků NČLP, doplnění anglických názvů.
2022-02-08
číselníky NCLPSYST, NCMPSYST
indmic, indsp
04.22.06
Do struktury číselníku přidány položky INDMIC a INDSP pro usnadnění práce se specifikacemi systémů.
Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.
2022-02-08
číselník NCLPPROC
indsp, spec
04.22.06
Do struktury číselníku přidány položky INDSP a SPEC pro usnadnění práce se specifikacemi procedur. 
Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

2022-02-12


04.22.06
Oficiální vydání DS 04.22.06
.




2021-10-06
nrz:nrzz
ztypumr
04.22.05
rozsah přípustných hodnot omezen na 1 - 6
2021-10-27
nrki:nrkineki
tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen
04.22.05
nrki:nrkineki  - přidány nepovinné atributy tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen
2021-10-27
nrnar:nrnar
nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb
04.22.05
nrnar:nrnar - odstraněny nepovinné atributy nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb
POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022
2021-10-27
nrnar:nrnar
npecesal
nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva
04.22.05
nrnar:nrnar - přidán nepovinný opakovatelný element npecesal a nepovinné atributy nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva
POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022
2021-11-03
všechny číselníky DS4
plati_od, plati_do
04.22.05
do všech číselníků DS4, pokud zde již nebyl, byl přidán rozsah platnosti položek číselníku (plati_od, plati_do); údaj plati_do byl nastaven na 1.1.2000
2021-11-11
číselník NCLPONP

04.22.05
doplnění číselníku odběrových nádobek o QNTFRxx; je významnou součástí DS4 (blok loi ) 
2021-11-22
lop
spec_proc
04.22.05
doplněn nepovinný atribut spec_proc, zadává se klíč z číselníku procedur NCLPPROC; slouží k upřesnění objednávky, zejména ke specifikaci procedur „IA“ a případně „PCR“
2021-11-22
ku_z_lab
typ_obalu
04.22.05
doplněn nepovinný atribut typ_obalu - údaj o odběrové nádobce a přídavku, v níž byl zaslán materiál použitý pro toto sdělované vyšetření
2022-01-01


04.22.05
Oficiální vydání DS 04.22.05
 




2021-07-19
lopk

04.22.04
úprava schématu pro blok lopk - bylo odstraněno odvození bloku lopk z bloku lop (<xs:extension base="dsip:lopType">). Blok lopk je od teď nezávislý na bloku lop.
2021-08-03
nrz:nrzpit
zpitva, zpntxt
04.22.04
přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit
2021-08-03
nrz:nrzpit
zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg
04.22.04
upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit
2021-08-03
nrz:nrzz
zjmeno, zprijm, zdatnar, zrodcis, zpohlav
04.22.04
přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz
2021-08-03
nrz:nrzz
zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg
04.22.04
upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz
2021-08-30
lez
forma_text
04.22.04
prodloužení délky atributu forma_text z 55 na 250 znaků
2021-09-08
nrnar:nrnar
vyznačení změn platných od 1.1.2022
04.22.04
v registru novorozenců (nrnar:nrnar) jsou vyznačeny změny, které budou platné od 1.1.2022
2021-09-24
pracoviste
nesmluv_p, icz, pcz
04.22.04
přidán nepovinný atribut nesmluv_p a pcz,
původně povinný atribut icz je nyní nepovinný;
popis - viz pracoviste

byla opravena chyba v XSD pro blok pracoviste: atribut "oddel" byl dosud v XSD zápisu chybně uveden jako element s délkou 2 znaky, od teď je ve schématu správně uveden jako atribut s délkou 5 znaků
2021-10-01


04.22.04
Oficiální vydání DS 04.22.04
 




2021-06-15
nrz:nrzpit
zpitdaum, zpitodhad, zpvprtxt, zpvprmis
04.22.03
upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit
2021-06-15
nrz:nrzz
zmumcob
04.22.03
odstraněna podmínka podmíněné povinnosti - viz nrz:nrzz
2021-06-18
číselník KSAB0

04.22.03
doplněny položky A1, A2, A1B, A2B v návaznosti na číselníky epSOS potřebné pro PatSum
2021-06-18
číselník EALERGEN

04.22.03
v číselníku nelékových alergenů epSOS byly upraveny překlady několika pojmů do češtiny,
aktualizujte si obsah číselníku
2021-06-18
ku_z_lab
id_jrc,
vyrobce_text,
set_text
04.22.03
změna pokynů - nyní se zadává ID (viz nový atribut id_jrc), název výrobce antigenního setu a označení setu ze seznamu EU JRC - viz:
JRC seznam firem a setů,
povinné pro antigenní testy SARS-CoV-2, které jsou nebo budou sdělované ÚZIS, SZÚ, hygieně, nebo budou určené pro různé oficiální dokumenty;
Viz: ku_z_lab
2021-06-18
ku_z_lab
vyrobce_klic, 
set_klic
04.22.03
atributy se nyní nepoužívají, s položkami se nyní nepracuje
2021-06-18
lez
misto_apl_klic,
misto_apl_text,
forma_klic,
forma_text,
sila_leku,
velikost_baleni
04.22.03
přidány nové atributy určené především pro PatSum (lze využívat i v tuzemském prostředí), zapojeny číselníky epSOS (vytvořené již dříve)

Viz: lez
2021-06-18
lez
lez_obal_leku
04.22.03
přidán element "lez_obal_leku"
2021-06-19
lez_obal_leku

04.22.03
vytvořen nový datový blok "lez_obal_leku", je volán z bloku lez - určeno především pro PatSum
Viz: lez_obal_leku
2021-06-20
číselník MTV=GTYPCOV

04.22.03
rozsáhlá aktualizace a doplnění číselníku - MTV;
podrobnější informace a další pokyny na webu DASTACR v menu „SARS-CoV-2“ a v dokumentu NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální
(zejména v části E1, E2, E3 - vydávání zpráv)
2021-07-01


04.22.03
Oficiální vydání DS 04.22.03
 




2021-06-14


04.22.02 + NČLP 2.73.05
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.05





2021-06-01


04.22.02 + NČLP 2.73.04
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.04





2021-05-10


04.22.02 + NČLP 2.73.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.03





2021-04-18
číselníky NČLP

04.22.02
aktualizace NČLP a hypertextového popisu
2021-04-20


04.22.02
Oficiální vydání mimořádného DS 04.22.02
 




2021-03-24
číselník LOCTO
agens
04.22.01
Do číselníku LOCTO (typy očkování) byl přidán atribut  agens  - výčet agens, proti kterým je očkování určeno. Bude naplňován postupně.
2021-03-24
číselník DgOro
popis
04.22.01
délka atributu popis byla prodloužena z 255 na 1000 znaků
2021-03-25
lez
Přidány 2 nové položky:
apl_cesta_klic
apl_cesta_txt
04.22.01
Doplněny položky pro zadávání aplikační cesty ve vazbě na číselník LAPLC. Viz lez.
2021-03-25
agens
agens
04.22.01
Vytvořen nový datový blok agens, volaný z ocz.
Podrobný popis v bloku agens.
2021-03-25
ocz
Přidáno 5 nových 
položek:
id_ockovani
id_ockovani_isin
indikace
indikace_text
agens
04.22.01
Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

Podrobný popis v bloku ocz.
2021-03-25
davka
zavedena povinnost u položky kod_ol

Přidáno 11 nových položek:
poc_davek
id_davka
id_davka_isin
nazev_vyrobce
dat_expirace
apl_cesta_klic
apl_cesta_text
misto_apl_klic
misto_apl_text
pozn
pracoviste
04.22.01
Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

Podrobný popis v bloku davka.
2021-03-25
ku_z_lab
vyrobce_klic, set_klic
04.22.01
Přidány dva atributy vyrobce_klic a set_klic určené pro sledovaná vyšetření - nyní především pro antigenní vyšetření SARS-CoV-2 pro GreenPass; 
viz pokyny v bloku ku_z_lab.
2021-03-26
zpo
id_zp
iid_zp
04.22.01
Doplněn element iid_zp,
změněny pokyny u atributu id_zp.
2021-04-01


04.22.01
Oficiální vydání řádného DS 04.22.01





2021-03-05
číselník MTV
nplny, nsyn, nplnyo, nsyno
04.21.04 + NČLP 2.72.05
do struktury číselníku nclpmtv byly přidány 4 nové položky: plný název, popis MTV (nplny char500), synonymum názvu MTV (nsyn char 55), plný název, popis obsahu MTV (nplnyo char500) a synonymum názvu obsahu MTV (nsyno char 55)
2021-03-15


04.21.04 + NČLP 2.72.05
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.01 + NČLP 2.72.05
 




2021-03-01
nor:nor_dg
morfo_metoda
04.21.04
dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný
2021-03-01


04.21.04
Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.04
 




2021-02-15
ku_z_lab
vyrobce_text
set_text
04.21.03
název (označení) výrobce a setu použitého ke sdělovanému výsledku vyšetření - volný text
(později bude k dispozici číselník)
2021-02-17


04.21.03
Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.03





2021-01-05
číselník LOCTO

04.21.01
mimořádné doplnění číselníku LOCTO o očkování proti COVID
2021-01-23
číselník MTV

04.21.02
doplnění MTV o GTYPCOV - mutace SARS-CoV-2
2021-01-23
ip
rip, id-card, passport
04.21.02
do bloku ip doplněny nové elementy pro sdělování resortního identifikátoru pacienta, čísla OP a pasu
2021-01-24
id_card, passport

04.21.02
vytvořen nové datové bloky (využívá hlavně ÚZIS)
2021-01-24
nrz:nrzz
zstari, zjineobc, zmumcob, zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zp1akod - zp8akod, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg, nrzpit
04.21.02
přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz
2021-01-24
nrz:nrzpit
zpp1akod - zpp8akod, zpdrogy, zptypumr, zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg
04.21.02
přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz
2021-01-26


04.21.02
Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.02





2020-10-23
číselník nclpexkv

04.21.01
byl přidán nový číselník nclpexkv - kvalita vazby pro externí číselníky; využívá se v NPU rozšíření číselníku nclppol
2020-10-23
číselník nclppol
nazeven, npuvazba, npucode, npusyst, npusystk, npucomp, npucompk, npukop, npukopk, npusdef, npukv, npuprep, npuprepj, npuprepf
04.21.01
do struktury číselníku nclppol bylo na konec přidáno 14 nových položek - anglický název položky NČLP a 13 položek začínajících řetězcem "npu" pro vazbu položek NČLP na kódy NPU
2020-11-23
číselník nclpsyst
an32, an55, npukod, npukv
04.21.01
do struktury číselníku nclpsyst byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu systému a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu systému na kódy NPU
2020-11-23
číselník nclpkomp
an55, npukod, npukv
04.21.01
do struktury číselníku nclpkomp byly na konec přidány 3 nové položky - anglický název komponenty a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu komponenty na kódy NPU
2020-11-23
číselník nclpproc
an32, an55
04.21.01
do struktury číselníku nclpproc byly na konec přidány 2 nové položky - 2 varianty anglického názvu procedury
2020-11-23
číselník nclpdrvl
an32, an55, npukod, npukv
04.21.01
do struktury číselníku nclpdrvl byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu druhu veličiny a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu druhu veličiny na kódy NPU
2020-11-23
číselník nclpjedn
an20
04.21.01
do struktury číselníku nclpjedn byl na konec přidán anglický název jednotky
2020-11-23
ds_cistype.xsd
výčtový typ NCMPZZM
04.21.01
oprava jedné z hodnot ve výčtu z "CEVKOVANI" na "CEVKOVAN" 
2020-11-24
nrnar:nrnar
ndgvv, ndgvedlejsi
04.21.01
prodloužení délky obou elementů ze 4 na 5 znaků (typ nrnar:polozkaCiselnikaDgType - atribut kod prodloužen ze 4 na 5 znaků)
2020-11-26
nrz:nrz
nrz:nrz_chy
04.21.01
z popisu bloku nrz_nrz byl odstraněn element nrz_chy (ošetření chyby v nrz); element nrz_chy byl pouze v popisu, ve schématu nebyl
2020-11-26
nrz:nrzz
zmrtvnar, ztotoz
04.21.01
nově jsou atributy zmrtvnar a ztotoz povinné
2020-11-26
nrz:nrzz
znavrhp
04.21.01
z výčtu hodnot odstraněna hodnota "1 - ano" (v pokynech bylo uvedeno, že se nemá od 1.1.2016 používat)
2020-11-26
nrz:nrzz
zdaum, zodhad, zmumob, zmumst, znalez, znavrhp, zprohjm, zprohpr, zprohtel, zprohic, zprohpc, zprohod, zmisproh, zdatproh, zdrogy, ztypumr
04.21.01
nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"
2020-11-26
nrz:nrzz
zp1akod - zp8akod
zp1bkod - zp8bkod
zp1ckod - zp8ckod
zp1dkod - zp8dkod
04.21.01
změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zp1akod - zp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zp1akod - zp8akod)
2020-11-26
nrz:nrzpit
zpitdaum, zpitodhad, zpdrogy, zptypumr, zpitjm, zpitprij, zpittel, zpitic, zpitpc, zpitod, zdapitva, zmispit
04.21.01
nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"
2020-11-26
nrz:nrzpit
zpp1akod - zpp8akod
zpp1bkod - zpp8bkod
zpp1ckod - zpp8ckod
zpp1dkod - zpp8dkod
04.21.01
změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zpp1akod - zpp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zpp1akod - zpp8akod)
2020-11-26
nrrod:nrrod
rdgteh, rdgind, rdgpor, rdgsest
04.21.01
prodloužení délky ze 4 na 5 znaků
2021-01-01


04.21.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.21.01
.




2020-08-25
všechny číselníky DS4
cis_klic
04.20.04
do hlavního záznamu všech číselníků DS4 byl přidán atribut cis_klic (sděluje unikátní klíč číselníku) 
2020-08-25
číselník nclpmtv
klic16
04.20.04
do struktury věty číselníku nclpmtv byla přidána položka klic16 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klico)
2020-08-25
číselník nclpvazb
klic12
04.20.04
do struktury věty číselníku nclpvazb byla přidána položka klic12 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klicv + kvalv)
2020-08-26
všechny bloky DS
odkazy na číselníky ve sloupci "hodnota"
04.20.04
Proběhla kompletní revize odkazů na číselníky ve sloupci "hodnota" ve všech blocích DS4. V rámci revize byly zkontrolovány a upraveny příznaky pro testování hodnoty dle číselníku (viz "Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis" - popis sloupce "hodnota"). Ke všem odkazům bylo též doplněno jméno použité položky číselníku. Vše je realizováno ve vazbě na „validační nástroj“. Doplněny a upraveny podmínky pro validaci pro „validační nástroj“.
2020-08-31
validační nástroj

04.20.04
Validační nástroj pro DS4 nově validuje všechny atributy a elementy spojené s číselníky proti obsahu těchto číselníků
2020-09-22
nrki
nkr
nra
pcpd
pcpd
apcpd
04.20.04
Typ všech vyjmenovaných atributů byl v příslušných XML schématech změněn na number3de
2020-09-22
nrar
pgt_cil
04.20.04
dosud nepovinný atribut byl změněn na nepovinný opakovatelný element
2020-09-22
nrar
zena_rodne_cislo
04.20.04
dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný
2020-10-01


04.20.04
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.04.
 




2020-06-03
nrzz
vyznam_totoznost, vyznam_prohlidka, vyznam_pitva
04.20.03
u všech 3 atributů byla z výčtu povolených hodnot odstraněna hodnota "Prazdny" a byla přidána hodnota "Nemenit"
2020-06-05
nrzz
jbi
04.20.03
změna formátu identifikátoru jbi - dosud pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[012][0-9][0-5][0-9][0-5][0-9]-[0-9]", nově pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[0-9]{6}-[0-9a-zA-Z]"
2020-07-01


04.20.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.03.





2020-04-23
vrkpa
doruceni
04.20.02
z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "doruceni" (správný element je "dourceni")
2020-04-23
ku_ao_lab
dat_akc
04.20.02
z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "dat_akc" (správný element je "dat_pl")
2020-04-24
nrrod
rdelka1, rdelka2, rind
04.20.02
K atributům "rdelka1", "rdelka2" a "rind" byly přidány pokyny o jejich podmíněné povinnosti pro porody s datem porodu od 1. 7. 2020.
2020-05-01


04.20.02
Oficiální vydání mimořádného DS 04.20.02.
.




2020-01-09
autor
id_zp
04.20.01
upřesněn popis hodnoty - devítimístné číslo, první číslice není 0
2020-01-09
prepocet
prepfak
04.20.01
upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD
2020-01-09
dat_xx, dat_du
format
04.20.01
v XSD upraveno dle textového popisu - přípustné hodnoty jsou pouze D, DT, DTS, MR, R
2020-01-09
vrs_h
hodnota2_cislo
04.20.01
upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD
2020-01-28
ku_z_pat_n
pnrn, pvu, ppu
04.20.01
v XSD změněn typ:
pnrn: str4 -> number4d
pvu a ppu: str2 -> number2d
2020-0212-10
textové tabulky pro číselníky DS

04.20.01
do všech textových tabulek s popisem jednotlivých číselníků DS byly přidány tyto údaje (řádky):
- Název souboru v DS - jméno XML souboru s obsahem číselníku
- V DS uložen ve složce - jméno složky v hypertextu DS, ve které je číselník uložen
- Dosavadní řádek "Obsah číselníku" byl přejmenován na "Náhled číselníku" - odkazuje na stručný náhled číselníku (většinou jen klíč (kód) a název) v HTML tvaru
- Obsah číselníku - odkazuje na XML tvar číselníku (zobrazí se všechny údaje z číselníku)
- Využívá se  DS - tento bod byl zrevidován a bylo kompletně doplněno použití číselníků v blocích DS, též použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd. Údaj o použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd lze najít též v programu ČLP, menu "Číselníky", volba "Seznam číselníků DS" - ve sloupci "XSD".
2020-02-21
číselník NCLPKOMP
kateg
04.20.01
Do číselníku NCLPKOMP byla přidána položka KATEG (Kategorie)
2020-02-21
číselník NCLPPOL
atc, agens, nahr_pol
04.20.01
Do číselníku NCLPPOL byly přidány položky:
- atc (ATC skupina)
- agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP
- narh_pol - klíč položky, která nahrazuje neaktuální položku (byl přidán i do nclppolz - redukovaného tvaru NČLP)
2020-03-05
skala
udalost
04.20.01
nepovinný atribut "udalost" byl změněn na nepovinný element "udalost" s možností opakování
2020-03-05
ku_z_lab
syst_klic, komp_klic
04.20.01
dosud nepovinné atributy "syst_klic" a "komp_klic" jsou od této verze povinné
2020-03-05
nrz:nrzz
nrz:nrzpit
celková rekonstrukce registru LPZ (list o prohlídce zemřelého)
04.20.01
vzhledem k velkému rozsahu změn v obou blocích nejsou změny zdokumentovány zde. Detailní informace o změnách najdete v popisech bloků nrz:nrzz a nrz:nrzpit ve sloupci "změny"
2020-03-12
DS4 na serveru www.dastacr.cz - přechod na https

04.20.01
od verze 4.20.01 bude DS4 na serveru www.dastacr.cz na zabezpečeném serveru s protokolem https (plná adresa - https://www.dastacr.cz).
Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem dále zůstává DS4 s protokolem http, změna bude možná až s novou generací WS.
2020-03-12
diag
mkn_verze
04.20.01
Upřesnění pokynů k nepovinnému atributu verze.
2020-03-12
číselníky, XML schémata i příklady v kódování utf-8 v rozsahu windows-1250

04.20.01
od verze 4.20.01 jsou všechny číselníky, XML schémata a příklady v DS4 kódovány v utf-8 v rozsahu windows-1250.
Úprava se týká plně hypertextu i zapakovaného tvaru DS4 ke stažení na www.dastacr.cz i webových službách.
Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem zůstává dále stahování číselníků pomocí rozhraní pro práci s číselníky pouze v kódování windows-1250. Pokud potřebujete číselníky v kódování utf-8, musíte si v tomto případě zajistit překódování vlastními prostředky. Blíže viz: znakové sady pro DS.
2020-03-15
číselník NCLPMTV
vaha
04.20.01 
Doplnění položky vaha vyjadřující stupeň závažnosti matice (množiny) definovaných hodnot (textů, kódů).
Přiřazeny váhy 1 až 5 (nejvyšší) k jednotlivým MTV.
Viz:  MTV - jejich typy a váhy, popis
2020-03-16
ku_o_lab
dodani
04.20.01
Do číselníku LOTDV (Typ dodání vzorků v objednávce) doplněna nová položka U pro sdělení, že vzorek není dodáván, neboť je již uložen v laboratoři - jedná se o doobjednání dalšího vyšetření z uloženého vzorku, jehož označení se sděluje v bloku loi.
2020-03-16
ku_z_lab
nahrad_vys
04.20.01
Doplnění nepovinného atributu nahrad_vys pro sdělování, zda je zasílaná hodnota plnohodnotným výsledkem, nebo se jedná pouze o náhradní textové sdělení dle MTV (např. kolizního stavu materiálu). 
Interní číselník A, N. 
2020-03-19
lop
syst_sp_klic, subsp_text,
ziskmat_klic
04.20.01
Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)
2020-03-19
ku_z_lab
syst_sp_klic, subsp_text,
ziskmat_klic,
syst_sp-text, ziskmat_text
04.20.01
Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)
2020-03-19
nor_dg
stadium
04.20.01
v XSD místo výčtového typu klstaon použit typ str4
2020-03-19
nor_dg
specificke_stadium,
lecba_novotvaru, odpoved
04.20.01
přidány nepovinné atributy specificke_stadium,
lecba_novotvaru, odpoved
2020-03-30
NČLP


Aktualizován dokument vymezující použití klíčů NČLP;
princip se nemění, popis je preciznější: klíč položky NČLP
Aktualizován dokument k informatickým položkám NČLP:
Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů
2020-03-30



Součástí upgrade DS 04.20.01 je validační nástroj vydávaný k vyzkoušení a finálnímu připomínkování.
2020-04-01


04.20.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.01.





2019-11-30


04.19.03
Připraven soupis podmínek pro validační nástroje:
DS4 - podmínky pro validaci 
2019-11-29
skala
+ číselník
NCLPUVIS
udalost
04.19.03
Doplněny další položky do číselníku NCLPUVIS, které jsou komentované a popsané v bloku skala v atributu událost - viz skala. 
Od příští verze bude atribut událost změněn na element s možností opakování, bude dokončena vazba na odpovídající položky NČLP typu „U“.
2019-11-20
ku_z_lab
syst_klic, komp_klic
04.19.03
Doplněny v této verzi nepovinné atributy syst_klic, komp_klic (klíče systému a komponenty použité položky NČLP pro ověření správnosti sdělovaného klíče NČLP). Od příští verze budou oba atributy nastaveny jako povinné.
2019-11-20
číselník NCLPKOMP
atc, agens
04.19.03
Do číselníku NCLPKOMP byly přidány položky ATC (ATC skupina) a agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP.
2019-11-20
iid
root
04.19.03
V textovém popisu bloku iid i v XML schématu pro iid byl zpřesněn popis atributu "root" - byly doplněny regulární výrazy popisující tvar OID a UUID (root je OID nebo UUID).
2019-11-22
a
adr
04.19.03
Byla prodloužena délka elementu "adr" z 40 na 80 znaků
2019-11-22
prepocet
hodnota_lok
04.19.03
Byl změněn (zobecněn) typ atributu "hodonta_lok" z "number6.2" na "number6.6semilog"
2019-12-12
nor:nor_dg                                  
morfo
04.19.03
doplněny pokyny pro použití náhradního kódu 33333
2019-12-12
nor:nor_dg                                  
t, n, m
04.19.03
t - v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3
n - v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2
m - v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2
2019-12-12
nor:nor_dg                                  
pt, pn, pm
04.19.03
pt - místo číselníku TNM_PT použit TNM_T, v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3
pn - místo číselníku TNM_PN použit TNM_N, v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2
pm - místo číselníku TNM_PM použit TNM_M, v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2
2019-12-12
ku_z_pat_n
morfo
04.19.03
položka změněna z povinné na nepovinnou
2019-12-12
ku_z_pat_n
pt, pn, pm
04.19.03
pt - odkaz na číselník změněn z TNM_PT na TNM_T, položku patkod
pn - odkaz na číselník změněn z TNM_PN na TNM_N, položku patkod
pm - odkaz na číselník změněn z TNM_PM na TNM_M, položku patkod
2019-12-12
nrnar:nrnar
nvyziv
04.19.03
položka prodloužena z 1 na 2 znaky
2019-12-12
nrnar:nrnar
nporod
04.19.03
rozšíření datového typu z number1-5 na number1d
2019-12-17
int_pril
jm_soub
04.19.03
oprava popisu - atribut "jm_sb" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na "jm_soub"
2019-12-17
vrkpa
dourceni
04.19.03
oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dourceni", nesprávně pojmenovaný element "doruceni" bude smazán v následujícím upgrade
2019-12-17
ku_z
garant_dat
04.19.03
oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "garant_dat"
2019-12-17
zum
typ_omezeni
04.19.03
oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"
2019-12-17
vykon
typ_omezeni
04.19.03
oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"
2019-12-17
ku_ao_lab
dat_pl
04.19.03
oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dat_pl", nesprávně pojmenovaný element "dat_akc" bude smazán v následujícím upgrade
2020-01-01


04.19.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.03.
 




2019-08-15
a
stat
04.19.02
Oprava typu pro element "stat" ve schématu ds_dasta - dosavadní datový typ "number3de" (tříciferný kód státu) byl v souladu s textovým popisem bloku "a" změněn na "str3" (tříznakový kód státu)
2019-09-30
text
autor
04.19.02
Změna násobnosti - element autor může být v bloku text použit více než jednou
2019-09-30
ku_ao_lab
id_lis
04.19.02
Byla prodloužena délka atributu "id_lis" z 15 na 64 znaků
2019-10-01


04.19.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.02.
 
 
 
 
 
2019-06-03
a
k_osoba_pravo
04.19.01
Doplněn nový element k_osoba_pravo s interním číselníkem N, A, D, V, S.
2019-06-03
dasta
typ_odesm
04.19.01
Do číselníku TAB_TO k této položce přidána nová hodnota „FO = fyzická osoba (subjekt bez IČO)“.
2019-06-03
ua
stav
04.19.01
Doplněn stav alergie s interním číselníkem (PatSum)
2019-06-03
ua
dat_up
04.19.01
Doplněno datum ukončení platnosti vázané k agens (alergii)
2019-06-03
iid
 
04.19.01
Doplnění popisů, pokynů a příkladu.
2019-05-29
vrn
formrm
04.19.01
Položka zavedena jako povinná (přesunuta z bloku skala).
2019-05-29
skala
formrm
04.19.01
Položka z bloku vyjmuta (přesunuta do bloku vrn).
2019-06-04
ku_z
idkuglob, iid
04.19.01
Nepovinný element "idkuglob" byl v bloku ku_z nahrazen nepovinným elementem "iid" s identickým obsahem
2019-06-04
lez
instrukce_pac
04.19.01
Do bloku lez byl přidán nepovinný element "instrukce_pac" - instrukce pro uživatele (pacienta)
2019-07-01


04.19.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.01.
 
 
 
 
 
2019-02-18
nkrpkar
srd_selhani
04.18.03
Do výčtu možných hodnot přidána hodnota "9-neznámo".
2019-02-18
nkrpriz
lecba_dm_kod
04.18.03
Z bloku nkrpriz byl odstraněn nepovinný atribut "lecba_dm_kod" a místo něj byl do bloku přidán nepovinný opakovatelný element "lecba_dm_kod" (kvůli možnosti vybrat více hodnot z číselníku "LecbaDiabetuMellitu")
2019-02-18
nkrpriz
sinova_fibr
flutter_sini
omez_pohyb
04.18.03
Do bloku nkrpriz byly přidány nepovinné atributy
sinova_fibr - Síňová fibrilace v anamnéze (ano / ne)
flutter_sini - Flutter síní v anamnéze (ano / ne)
omez_pohyb - Omezená pohyblivost či soběstačnost (ano / ne) (povinné pro uzavřený záznam)
2019-02-18
nkrchlop
typ_nahrady_bioproteza
04.18.03
Do bloku nkrchlop byl přidán nepovinný atribut
typ_nahrady_bioproteza - Bioprotéza pro katetrizační implantaci  (ano / ne)
2019-02-18
nkrchlop
velikost
04.18.03
Změna rozsahu hodnot na celé dvoumístné číslo (dosud celé číslo od 15 do 42)
2019-02-18
nrkinekiVV
nrkinekiVV
04.18.03
Byl přidán nový blok "nrkinekiVV" (Intervence vrozené srdeční vady) - výběr z číselníku TypIntervenceVV
2019-02-18
nrkip
intervence_VV
04.18.03
Do bloku nrkip byl přidán nepovinný opakovatelný element
intervence_VV - Intervence vrozené srdeční vady
2019-02-18
nrkip
katetrizujici_ucet
04.18.03
Do bloku nrkip byl přidán nepovinný atribut
katetrizujici_ucet - Katetrizující účet (znakový řetězec)
2019-02-18
pci
kalibr_cevy
04.18.03
Změna typu hodnoty z number1.2 na number2.2 (dvě číslice před des. čárkou místo jedné)
2019-02-18
nor
nor_dg (dg)
04.18.03
Oprava v popisu registru "nor" - chybný název elementu "dg" byl v souladu s XSL schématem opraven na "nor_dg"
2019-02-28
ku_z_pat_n
sdyspl
04.18.03
Do bloku ku_z_pat_n byl přidán nepovinný atribut
sdyspl - prekanceróza – stupeň dysplázie
2019-03-20
vrn, 
skala, 
hodnoceni
 
04.18.03
Přepracování dokumentu popisujícího zobrazování numerických hodnot a jejich interpretaci, nebo hodnocení, podrobný výklad a pokyny k problematice - viz:
 Zobrazování numerických výsledků
2019-03-25
idkuglob
root, ext
04.18.03
Byla prodloužena délka elementů "root" a "ext" z 40 na 64 znaků
2019-03-25
pracovnik
id_pracovnik
04.18.03
Byla prodloužena délka atributu "id_pracovnik" z 20 na 64 znaků
2019-03-25
autor
id_autor
04.18.03
Byla prodloužena délka atributu "id_autor" z 20 na 64 znaků
2019-03-25
garant_dat
id_garant
04.18.03
Byla prodloužena délka atributu "id_garant" z 20 na 64 znaků
2019-03-25
iid

04.18.03
Vytvořen nová blo "iid" - Instance identifikátor - identifikátor dílčího sdělení ze systému odesílatele. 
Blok je určen pro PatSum a je zatím v pracovním tvaru.
2019-03-25
ua, urf, uniz, uks, uot, fyznal, grav, an, oc, ocz, dgz, lez, chv, fzs, ld, fs
iid
04.18.03
Byl přidán nepovinný element iid
2019-03-25
lez
cis_kod_lek
04.18.03
Do seznamu přípustných hodnot byla přidána hodnota DLP
2019-03-25
vrn
barva_lab
formrm
04.18.03
Do bloku vrn byly přidány:
nepovinný element "barva_lab" - barva pro zobrazení hodnoty doporučená laboratoří
nepovninný (od příští verze povinný) atribut "formrm" - formát referenčních mezí
2019-03-25
ipi_o
ipi_v
cis_is
04.18.03
Byla prodloužena délka atributu "cis_is" z 15 na 64 znaků
2019-03-30
hodnoceni
hodn_vysl_lok
04.18.03
Do bloku "hodnoceni" byl přidán nepovinný element "hodn_vysl_lok" (hodnocení výsledku v lokálním tvaru)
2019-04-01


04.18.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.03.





2018-12-10
 
 
 
aktualizace popisů a komentářů v datových blocích s ohledem na následující práce nad validačními a prohlížecími nástroji a ve vazbě na „souhrn o pacientovi“;
z těchto aktualizací neplynou žádné změny schémat
2018-11-15
schéma ds_type
typy logical9, logicalAX
04.18.02
byly přidány logické typy logical 9 a logicalAX, které umožní předat hodnotu "nezadáno":
logical9 - 0,1,9 (0=ne, 1=ano, 9=nezadáno)
logicalAX - A, N. X (A=ano, N=ne, X= nezadáno)
2019-01-01


04.18.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.02.





2018-08-30
UZIS: registr NOR

04.18.01
do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:
NOR - národní onkologický registr (nor:nor)
2018-08-29
nrh
nrh_chy
04.18.01
z bloku nrh byl odstraněn volitelný element nrh_chy (hlášení chyb)
2018-08-29
nrhh
hodd
04.18.01
hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 5-9, A-Z, nově 1-9, A-Z.
2018-08-29
nrhi
hdatnar, hpohl
04.18.01
dp bloku nrhi byly přidány nepovinné atribury hdatnar (datum narození) a hpohl (pohlaví)
2018-10-01


04.18.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.01.





2018-04-24
pracoviste
icz
04.17.01
Atribut "icz" je od této verze povinný (plyne z legislativy).
2018-04-24
pracovnik
a
04.17.01
Do bloku "pracovnik" byl přidán nepovinný blok "a" (adresa pracovníka).
2018-04-24
pracovnik
jmeno
prijmeni
04.17.01
Byla prodloužena délka elementu "jmeno" z 24 na 40 znaků a "prijmeni" z 35 na 40 znaků.
2018-04-24
ku_o, ku_z
fazespec
04.17.01
Doplněny pokyny k fázím „oprava“ a „storno“.
2018-04-24
a
stat_text
k_osoba_typ
id_zp
04.17.01
Do bloku "a" byly přidány nepovinné elementy
"stat_text" (40 znaků),
"k_osoba_typ" (kontaktní osoba - typ kontaktu) a
"id_zp" (identifikace ZP).
2018-04-24
p
stat_poj
04.17.01
Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.
2018-04-24
pv_zpneu
stat_poj
04.17.01
Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.
2018-04-24
jazyk_dok

04.17.01
Byl přidán nový blok "jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován).
2018-04-24
ident_pac

04.17.01
Byl přidán nový blok "ident_pac" (identifikace pacienta).
2018-04-24
fzs

04.17.01
Byl přidán nový blok "fzs" (faktory životního stylu).
2018-04-24
ld

04.17.01
Byl přidán nový blok "ld" (léčebná doporučení).
2018-04-24
fs

04.17.01
Byl přidán nový blok "fs" (funkční stav).
2018-04-24
idkuglob

04.17.01
Byl přidán nový blok "idkuglob" (ID klinické události globální) volaný z ku_z.
2018-04-24
ku_z_patsumdat

04.17.01
Byl přidán nový blok "ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi) volaný z ku_z.
2018-04-24
ku_z_patsumsest

04.17.01
Byl přidán nový blok "ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary) volaný z ku_z.
2018-04-24
ku_pac

04.17.01
Byl přidán nový blok "ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.), volaný z ku_z.
2018-04-24
zpo

04.17.01
Byl přidán nový blok "zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba) volaný z ku_z.
2018-04-24
ip
ps_idsub
autor
04.17.01
Z bloku "ip" byly z důvodů změny koncepce PATSUM odstraněny minule zavedené nepovinné elementy "ps_idsub" (IDSUB přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn) a "autor" (autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn sdělovaný v bloku IP).
2018-04-24
ip
fzs
ld
fs
04.17.01
Do bloku "ip" byly přidány nepovinné elementy:
"fzs" (faktory životního stylu)
"ld" (léčebná doporučení)
"fs" (funkční stav).
2018-04-24
ku_z
idkuglob
ku_z_patsumdat
ku_z_patsumsest
ku_pac
jazyk_dok
zpo
04.17.01
Do bloku "ku_z" byly přidány nepovinné elementy:
"idkuglob" (ID klinické události globální) a "jazyk_dok" (jazyk zprávy)
"ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi)
"ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary).
"ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.) 
"jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován)
"zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba).
2018-04-26
spec_proc
ku_z_lab
04.17.01
upřesnění procedury, supspecifkace procedury
2018-04-26
nrhh, nrh_chy
hodd
04.17.01
hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 0-9, nově 5-9, A-Z.
2018-05-28
lip
 
04.17.01
Doplněn popis vazeb mezi bloky „grav“ a „dgz“ a odpovídajícími položkami NČLP v bloku „lip“.
2018-06-04
číselník LVUIN
nová hodnota S
04.17.01
Do číselníku LVUIN byla přidána nová hodnota "S" (sdělení opravy nebo storna).
2018-06-04
diag
nazev
04.17.01
Do bloku "diag" přidán nepovinný atribut "nazev" (plný název diagnózy).
2018-06-04
as
typ
04.17.01
Výčet hodnot atrubutu "typ" rozšířen o hodnotu "B" 
(mobilní telefon).
2018-06-04
chv
chvuzis_klic
chvuzis_text
04.17.01
Z bloku "chv" byly odstraněny minule zavedené nepovinné elementy (připravovaná změna v číselnících ÚZIS):
"chvuzis_klic" (chirurgický výkon dle ÚZIS - klíč) a
"chvuzis_text" (chirurgický výkon dle ÚZIS - text).
2018-06-11
dgz
spec_dg
04.17.01
Prodloužena délka položky ze 150 na 1000 znaků.
2018-06-11
dgz
 
04.17.01
Revize a doplnění popisů položek pod tabulkou.
2018-06-15


04.17.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.17.01.





2018-03-16
autor
garant_dat
pracovnik
id_zp
04.16.02
Do bloků autor, garant_dat a pracovnik  byl přidán nepovinný atribut id_zp = ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků (ÚZIS) - v dalších verzích bude upraveno dle pokynů ÚZIS.
2018-04-01


04.16.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.02.





2018-02-01
číselníky
EJAZYK
EVZTAH
EALERGEN
EZDRROLE
ETREMPOR
ENAHRADY
EPROC
EALERGRE
EZAVAZ
ESTAV
ENOINFO
ERIZFAKT
ELD
EZF
EACTING
EDOSFORM
EPACK
EROUTADM
ETEVENT

04.16.01
Do DS4 byly přidány číselníky, které jsou potřebné v projektu "Patient Summary": 
EJAZYK, EVZTAH, EALERGEN, EZDRROLE, ETREMPOR, ENAHRADY, EPROC, EALERGRE, EZAVAZ, ESTAV, ENOINFO, ERIZFAKT, ELD, EZF, EACTING, EDOSFORM, EPACK, 
EROUTADM, ETEVENT
2018-02-01
ip
jazyk
povolani
fynal
grav, grav_tp
chv

04.16.01
Do bloku ip byly přidány nové nepovinné bloky:
jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel)  
povolani - povolání (z hlediska klinického: zátěž fyz. či psych.)
fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)
grav - gravidita (čas počátku těhotenství) a v něm vnořený grav_tp (termín porodu)
chv - chirurgické výkony
2018-02-01
ip
misto_nar
stat_pris
typ_sdel
ps_idsub
duvernost
autor
04.16.01
Do bloku ip byly přidány nepovinné elementy:
misto_nar - místo narození
stat_pris - státní příslušnost 
typ_sdel - typ zasílané množiny informací z hlediska PS
ps_idsub - ID přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn
duvernost - důvěrnost sdělovaných dat
autor - autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn
2018-02-01
ip
jmeno
prijmeni
rod_prijm
04.16.01
Délka elementů v bloku ip byla prodloužena:
jmeno - z 24 na 40 znaků
prijmeni - z 35 na 40 znaků
rod_prijm - z 35 na 40 znaků
2018-02-01
ip
dat_dn
dat_de
04.16.01
U elementů dat_dn a dat_de v bloku ip byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)
2018-02-01
a
typ
číselník TAB_TA
04.16.01
Do číselníku TAB_TA byly přidány hodnoty C, K, Z G, M, T
2018-02-01
a
adr, dop1, dop2, vztah
04.16.01
Délka elementů adr, dop1, dop2 a vztah byla prodloužena na 40 znaků
2018-02-01
a
stat
04.16.01
Nově se zadává tříznakový kód státu z číselníku ISO 3166
2018-02-01
a
o_jmeno
o_prijmeni
o_titul_pred
o_titul_za
f_jmeno
f_ico
k_osoba_klic
k_osoba_text
k_osoba_pozn
pozn
autor
04.16.01
Do bloku a byly přidány nepovinné elementy a bloky:
o_jmeno - osoba - jméno (jména)
o_prijmeni - osoba - příjmení
o_titul_pred - osoba - titul před jménem
o_titul_za - osoba - titul za jménem
f_jmeno - firma - jméno (název)
f_ico - firma - IC identifikace právního subjektu
k_osoba_klic - kontaktní osoba - klíč
k_osoba_text - kontaktní osoba - text
k_osoba_pozn - kontaktní osoba - poznámka
pozn - poznámka k údajům
autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu
2018-02-01
diag
mkn_verze
04.16.01
Do bloku diag byl přidán nepovinný atribut mkn_verze (verze použitého číselníku MKN)
2018-02-01
dgz
typ_dg
04.16.01
Atribut typ_dg je od této verze nepovinný
2018-02-01
dgz
ind_oprav_sd
04.16.01
Atribut ind_oprav_sd je od této verze zrušen
2018-02-01
dgz
stav_dg, zavaz_dg, duvernost, duverne
04.16.01
Do bloku dgz byly přidány nepovinné atributy a elementy:
element stav_dg - specifikace stavu diagnózy (klinický stav problému)
element zavaz_dg - závažnost
atribut duvernost - stupeň důvěrnosti diagnózy
atribut duverne - důvěrná informace pro lékaře
2018-02-01
dgz
dat_up
04.16.01
U elementu dat_up v bloku dgz byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)
2018-02-01
le
typ
04.16.01
Do bloku le byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)
2018-02-01
le
lez
04.16.01
Vnořený blok lez v le je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)
2018-02-01
lez
cis_kod_lek_v
04.16.01
Do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek_v (verze použitého číselníku léků)
2018-02-01
oc
typ
04.16.01
Do bloku oc byl přidán nový povinný atribut typ (typ sdělované informace)
2018-02-01
oc
ocz
04.16.01
Vnořený blok ocz v oc je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)
2018-02-01
ocz
typ_oc_kod
typ_oc_text
davka
04.16.01
Atributy typ_oc_kod a typ_oc_text jsou od této verze povinné.
Vnořený blok davka je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)
2018-02-01
u
uniz
unizf

04.16.01
Do bloku u byl přidán nový nepovinný opakovatelný blok uniz.(náhrady, implantáty, zařízení) a v něm vnořený unizf   (náhrady, implantáty, zařízení - formalizovaně)
2018-02-01
ua
typ
04.16.01
Do bloku ua byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)
2018-02-01
ua
u_al
04.16.01
Element u_al je od této verze nepovinný.
2018-02-01
ua
uaf

04.16.01
Do bloku ua byl přidán nový nepovinný blok uaf.(alergie - formalizovaně)
2018-02-01
urf
typ
04.16.01
Do bloku urf byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)
2018-02-01
urf
u_rf
04.16.01
Element u_rf je od této verze nepovinný.
2018-02-01
urf
urff

04.16.01
Do bloku urf byl přidán nový nepovinný blok urff.(rizikové faktory - formalizovaně)
2018-02-01
uks
ks_rh_text
04.16.01
Do bloku uks byl přidán nový nepovinný element ks_rh_text (krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem)
2018-02-01
autor
role_klic
role_text
04.16.01
Do bloku autor byly přidány nepovinné atributy:
role_klic - profesionální role autora - klíč
role_text - profesionální role autora - text
2018-02-01
garant_dat
role_klic
role_text
04.16.01
Do bloku garant_dat byly přidány nepovinné atributy:
role_klic - profesionální role garanta dat - klíč
role_text - profesionální role garanta dat - text
2018-02-01
pracovnik
role_klic
role_text
04.16.01
Do bloku pracovnik byly přidány nepovinné atributy:
role_klic - profesionální role pracovníka - klíč
role_text - profesionální role pracovníka - text
2018-02-01
p
pruk_cis
dat_pp
04.16.01
Do bloku p byly přidány nepovinné elementy:
pruk_cis - číslo průkazu ZP
dat_pp - platnost průkazu ZP do data
2018-02-01
p
pozn
autor
04.16.01
Do bloku p byly přidány nepovinné elementy a bloky:
pozn - poznámka k údajům
autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu
2018-02-01
h
pozn
autor
04.16.01
Do bloku h byly přidány nepovinné elementy a bloky:
pozn - poznámka k údajům
autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu
2018-02-01
ku_z
ku_z_pat_n
le_vys
04.16.01
Do bloku ku_z byly přidány:
le_vys - nepovinný element typu le (léky - z vyšetření)
ku_z_pat_n - nový nepovinný opakovatelný blok (blok pro k. u. PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG)
2018-02-01
ku_z_lab
nclp_verze
04.16.01
Do bloku ku_z_lab byl přidán nepovinný atribut nclp_verze
2018-02-01
an
autor
04.16.01
Do bloku an byl přidán nepovinný element autor
2018-02-01


04.16.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.01.





2017-11-27


04.16.00
Vzhledem k mnoha doplňkům a úpravám je připravena pracovní verze DS 4.16.00, po jejím připomínkování bude vytvořena oficiální verze DS 4.16.01. Změny a novinky nejsou nyní popisovány v této tabulce, ale v přehledném pracovním dokumentu:
 změny v DS4.16.00
 
Tabulkový popis bude realizován až s verzí oficiální.
2017-12-15
 
 
04.16.00
Vydání pracovní (pilotní) verze DS 04.16.00





2017-10-15
vrn

04.15.02
Drobné změny v pokynech pro sdělování a vydávání numerických výsledků v bloku vrn.
2017-10-15


04.15.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.02.





2017-05-24
nrrod:nrrod
rdatnarm
04.15.01
Přidán nepovinný atribut rdatnarm (datum narození matky)
2017-05-31
nrnar:nrnar
ndghlavni
04.15.01
Byla změněna povinnost atributu ndghlavni na povinné (je povinný pro zprávy č. 1 - 9)
2017-05-31
pracoviste
icp, odb
04.15.01
Byla změněna povinnost atributů icp a odb na povinné (s ohledem využívání tohoto datového bloku v rámci práce s bloky klinických událostí).
2017-06-05
číselník KU

04.15.01
Číselník typů KU byl výrazně rozšířen a upraven; aktualizovány popisy stávajících položek číselníku a podstatně doplněny další pro praxi potřebné klin. události.
Viz  klinické události platné - přehled (tab).
Doporučujeme prohlížení v programu ČLP.
2017-06-05
číselník LOCTO
 
04.15.01
Číselník typů očkování LOCTO byl aktualizován a doplněn. Doporučujeme jeho prohlížení v programu ČLP.
2017-06-06
číselník NCLPPOL
 
04.15.01
V NCLPPOL (NČLP) bylo realizováno sjednocení jednotek u položek typu Clearance korig. a eGFR (druh veličiny VOLRTE) a provedeny nutné opravy v definicích starších položek - viz  sjednocení jednotek v rámci dr. vel. VOLRTE
2017-06-25


04.15.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.01.





2017-03-10
UZIS: registr NRLUD

04.14.01
do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:
NRLUD - národní registr léčby uživatelů drog (nrlud:nrlud)
2017-03-20
číselník KU
kód LAB.PRED.SPRAC
04.14.01
z číselníku klinických událostí byl odstraněn již déle neplatný kód LAB.PRED.SPRAC
2017-03-20
číselník KU
KU_AO, KU_AZ, DM
04.14.01
rozšíření struktury věty číselníku KU o položky KU_AO, KU_AZ, DM
2017-03-28
číselník KU
H.EPIKRIZ
04.14.01
změna klíče klinické události z H.EPIKRYZ na H.EPIKRIZ (odsouhlaseno konferencí DASTA_VYVOJ 28.3.2017)
2017-04-15


04.14.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.14.01.





2016-07-15
uks
ks_rh, krevskup, rh
4.13.03
byly upraveny pokyny k bloku uks tak, že je nyní přesně specifikováno, že k zadání krevní skupiny lze použít buď atribut ks_rh (hodnota z číselníku MTV) anebo dvojic atributů krevskup, rh (ne obě možnosti současně). Schéma pro blok uks bylo v souladu s tímto upřesněním upraveno již ve verzi 4.13.02
2016-09-21
zz_vl_o
typ_zadosti
4.13.03
oprava schématu - výčet možných hodnot
2016-09-21
ku_z
idkulok
4.13.03
oprava schématu - typ atributu opraven na "volný text"
2016-10-10

znakové sady v DS
4.13.03
Byl zpřesněn seznam znakových sad, které se připouštějí v DS. UTF-8 se připouští v rozsahu znakové sady Windows-1250,
současně byly přepracovány (sjednoceny) příslušné popisy.
Viz znakové sady pro DS.
2016-12-01
ku_z_lab
akreditace
4.13.03
Vloženo důležité upozornění: „položka smí být vyplněna „A“ pouze, je-li daná metoda uvedena v aktuální Příloze osvědčení o akreditaci“
2016-12-01
ip 
id_pac
4.13.03
Úprava pokynů s ohledem na konstrukce fiktivních r.č. ve speciálních  agendách zdrav. záchranné služby (kde není vyžadována unikátnost fiktivního r.č.).
2016-12-01
ku_z
dat_prov  dat_vydani
p_pracoviste
text
4.13.03
Úprava pokynů - při sdělování soupisu zpráv se do povinných položek bloku ku_z vkládají pomocné náhradní údaje:
do dat_prov a dat_vydani se vkládá aktuální čas,
do p_pracoviste se vkládá text „pracoviště“,
do text se vkládá text „soupis zpráv“.
2016-12-01
číselník LCLPPOL
akreditace
4.13.03
do číselníku byla přidána položka "akreditace"
2016-12-07
nrar:nrar
zena_datum_narozeni_rok
4.13.03
přidán nepovinný atribut "zena_datum_narozeni_rok"
2016-12-07
nrki:nrkipint
typ_rozpostiz_lmn
4.13.03
přidán nepovinný atribut "typ_rozpostiz_lmn"
2016-12-07
nrnar:nrnar
nhmot, nhmotp
4.13.03
u obou atributů zrušen povolený rozsah 500 - 8000 g, nově mohou oba atributy nabývat hodnot až do 9999
2016-12-07
nrvv:nrvs
nrvvr
4.13.03
nově se element "nrvvr" může opakovat max. 8x (dosud max. 4x)
2016-12-07
nrrod:nrr
nrrod:nrrod
nrrod:nrrodn  

4.13.03
ke všem blokům registru rodiček byly doplněny pokyny
2016-12-15


4.13.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.03.





2016-05-20
ku_z
urg_info
4.13.02
byl přidán nepovinný atribut "urg_info"
2016-06-09
nrnar:nrnar 
nhlava
4.13.02
změna typu atributu - dosud celé číslo od 15 do 60, nově číslo typu number2.1 (desetinné číslo do 100, max. 1 desetinné místo)
2016-06-09
nrvv:nrvs
vonem1
4.13.02
dosud povinný atribut je od teď nepovinný
2016-06-09
nrrod:nrr
rpcz, rpcpd
4.13.02
změna typu atributů - dosud celé číslo, max. 3 cifry, nově celé číslo s přesně 3 ciframi
2016-06-09
nrrod:nrrod
rkourpoc2
4.13.02
změna významu atributu - atribut zrušen, jeho obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1
2016-06-29


4.13.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.02.





2016-03-08
nrnar:nrnar
nhmotp, nhlava
4.13.01
nhmotp, nhlava - oba dosud povinné atributy jsou od teď nepovinné
2016-03-08
nrrod:nrrod
rzemp
4.13.01
rzemp - dosud povinný atribut je od teď nepovinný
2016-03-08
nrrod:nrrod
rgestadny
4.13.01
rozsah povolených hodnot 1-6 rozšířen o hodnotu 0
2016-03-08
nrrod:nrrod
rctgpor
4.13.01
rozsah povolených hodnot 1-3 rozšířen o hodnotu 0 (realizováno v číselníku ZhodnoceniPorodu)
2016-03-08
UZIS: registr NRVV

4.13.01
do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:
NRVV - Národní registr vrozených vad (nrvv:nrv)
2016-03-09
vrn
hodnoceni
4.13.01
do bloku vrn byl přidán blok hodnoceni (volí se buď skala nebo hodnocení, nemusí ale být ani jeden z nich)
2016-03-09
hodnoceni

4.13.01
vytvořen nový blok (hodnoceni - hodnocení numerického výsledku)
2016-03-09
vydávání numerických výsledků

4.13.01
Byl přidán dokument Vydávání numerických výsledků (rozšíření bloku VRN od 1. 4. 2016)
2016-03-15
ip
typ_id_pac
4.13.01
byl přidán nepovinný atribut "typ_id_pac" 
2016-03-15
ku
ku_p
4.13.01
nově se v bloku "ku" může vyskytovat buď alespoň jeden element "ku_p" anebo sekvence (jako dosud) elementů "ku_z", "ku_o", "ku_a"
2016-03-15
ku_p

4.13.01
byl vytvořen nový blok "ku_p" jako součást řešení problému s přiřazením klinických událostí zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi, který byl právě identifikován. Obě výše popsané změny se vztahují ke stejnému problému.
2016-03-18
nrzz
znavrhp
4.13.01
výčet hodnot (1,2) rozšířen o hodnoty 3, 4, 5
2016-03-29


4.13.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.01.





2015-11-30
dat_xx
typ
4.12.01
ze schématu pro datumy v DS4 byl v souladu s popisem tvaru datumu v DS4 (dokument "*dat_xx") odstraněn nepovinný atribut "typ". Ten zůstal jen u dat_du (a tam je povinný)
2015-12-09
UZIS: registry NKR, NRAR, NRKI, NRNAR, NRPOT, NRROD

4.12.01
do DS4 byly přidány nové registry UZIS ČR:
NKR - Národní kardiochirurgický registr (nkr:nkr)
NRAR - Národní registr asistované reprodukce (nrar:nra)
NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí (nrki:nrki)
NRNAR - Národní registr novorozenců (nrnar:nrn)
NRPOT - Národní registr potratů (nrpot:nrt)
NRROD - Národní registr rodiček (nrrod:nrr)
2015-12-09
UZIS - změna v konstrukci názvu datového souboru

4.12.01
Došlo ke změně v konstrukci názvu datového souboru pro ÚZIS:
první tři znaky názvu souboru se změnily na konstantu "UNN" - viz "ÚZIS - pokyny"
2015-12-09
NČLP - nové interpretační položky

4.12.01
V NČLP bylo vytvořeno 6 nových interpretačních položek pro oblast mikrobiologie, epidemiologie, mykologie a parazitologie. mají klíče 20860 - 20865.
K interpretační položce pro mikrobiologii (20860) byl připojen podrobný popis.
K interpretační položce pro epidemiologii (20861) byl připojen podrobný popis.
Zároveň byly upraveny popisy k blokům vrn, vrf, vrx.
2015-12-21


4.12.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.12.01.





2015-09-25
bloky UZIS

4.11.02
Proběhla náhrada "starých" číselníků UZISu za jejich nové ekvivalenty
2015-09-25
n
staobc
4.11.02
byl odstraněn nepovinný atribut staobc
2015-10-14
skala
formrm
4.11.02
byl přidán nepovinný atribut formrm
2015-10-25


4.11.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.02.





2015-06-12
ku_o_lab
duv_objed
4.11.01
do výčtu možných hodnot atributu duv_objed přidány hodnoty DS, DE
2015-06-12
ku_z_lab
akreditace_t
4.11.01
přidán nepovinný atribut akreditace_t
2015-06-12
loi
o_pracovnik
4.11.01
přidán nepovinný element o_pracovnik
2015-06-15
bloky ÚZIS

4.11.01
Proběhla první fáze rekonstrukce datových bloků a číselníků ÚZIS, byl realizován výmaz neaktuálních datových bloků a číselníků včetně pokynů, formulářů, dokumentů a textů.
Z bloků UZIS v DS4 zůstaly jen nrh (registr hospitalizací) a nrz (list o prohlídce zemřelého) a v nich použité číselníky.
Ve druhé fázi budou vloženy nové datové bloky a číselníky.
Protože se jedná o komplexní a výjimečnou rekonstrukci celé agendy ÚZIS, změny podrobně nekomentujeme. 
2015-06-22


4.11.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.01.





2015-03-15
desetinný oddělovač

4.10.01
Ve všech číselných typech s desetinnou částí byl změněn desetinný oddělovač z čárky na tečku. Změna byla provedena i v číselnících NCLPPOL, NCLPPOLR a SKALY
2015-03-27
ku_o_vypis
idku
4.10.01
byl přidán nový nepovinný opakovatelný element idku
2015-03-27
ku_a
chyba_ao
4.10.01
do výčtu chyb přidány hodnoty NP02, NP03
2015-03-27
ku_z_soupis,
ku_z_soupis_u

4.10.01
vytvořeny nově bloky, které jsou zapojeny v ku_z
2015-03-27
ku_z
ku_z_soupis
4.10.01
přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_z_soupis
2015-03-27
ku_o_soupis

4.10.01
vytvořen nový blok, který je zapojen v ku_o
2015-03-27
ku_o
ku_o_soupis
4.10.01
přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_o_soupis
2015-03-27
lez
cis_kod_lek
4.10.01
do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek
2015-03-27
lez
nazev_lek
4.10.01
maximální délka atributu nazev_lek prodloužena ze 70 na 120 znaků
2015-03-27
zzs_luzka
garant_dat, dat_ab
4.10.01
z bloku zzs_luzka byl odstraněn nepovinný element garat_dat a nepovinný atribut dat_ab (jsou o úroveň výše)
2015-03-27
zzs_vl_z
zzs_vl_zs
4.10.01
z bloku zzs_vl_z byl odstraněn nepovinný opakovatelný element zzs_vl_zs (tento datový blok byl zrušen)
2015-03-27
zzs_vl_z
dat_vb
4.10.01
do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný atribut dat_vb
2015-03-27
zzs_vl_z
zzs_luzka
zzs_chyba
4.10.01
do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný element zzs_chyba, zároveň byla upravena logika bloku - v bloku zzs_vl_z musí být buď element zzs_luzka nebo opakovatelný element zzs_chyba
2015-03-27
zzs_vl_os
typ_stan
4.10.01
z bloku zzs_vl_os byl odstraněn povinný atribut typ_stan
2015-03-27
zzs_vl_os
typ_prac
4.10.01
do bloku zzs_vl_os byl přidán povinný atribut typ_prac (napojený na číselník odborností VZP)
2015-03-27
zzs_vl_o
typ_zadosti
4.10.01
z výčtu hodnot pro atribut "typ_zadosti" byla odstraněna hodnota VL - volná lůžka včetně ventilovaných (byly upraveny popisy ostatních hodnot výčtu)
2015-03-27
zzs
číselníky ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL
4.10.01
při rekonstrukci bloků pro ZZS byly odstraněny speciální číselníky pro ZZS (ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL); nově je využíván číselník odborností VZP (ODBORN)
2015-04-10


4.10.01
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2014-11-22
ip
dg, le
4.09.03
úprava a upřesnění popisu v pokynech k blokům dg a le
2014-11-22
le

4.09.03
úprava a upřesnění popisu v pokynech k bloku
2014-12-07
idu

4.09.03
Vložení informací o platnosti datových bloků pro NZIS a o jejich průběžné inovaci v roce 2015. 
2014_12_07
lop
pozn_lop
 
pozn_lop_lab
4.09.03
upřesnění popisu krátkého sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku a 
doplnění nepovinného atributu pozn_lop_lab určeného pro krátké sdělení laboratoře externí laboratoři k tomuto bloku
(blok lop je totožný pro DS3 i DS4; v DS4 jsou pro toto předávání k dispozici KU „LAB.PRED.SMLUV a LAB.PRED.REF“)
2014-12-08
is, pm, pracoviste
ico, icz, icp, ...
4.09.03
upřesnění popisu hodnoty - dosud byl uveden typ "číslo", nyní je typ "řetězec číslic" (kvůli možným nulám na začátku řetězce)
2014-12-08
číselník ciszar
nazob, ulice
4.09.03
prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků
prodloužení položky "ulice" z 30 na 40 znaků
2014-12-08
číselník obce
nazob
4.09.03
prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků
2014-12-08
ds_type-4.01.12.xsd

4.09.03
doplněny typy požadované tvůrci eReg: str19, str88, str150, str254, str500
2014-12-12


4.09.03
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ds_cisidu-4.01.07.xsd
uhradyType
04.09.02
oprava nesouladu mezi textovým popisem bloku nrhi (atribut huhrady) a formálním popisem obsahu atributu v ds_cisidu-4.01.07.xsd
2014-09-25


04.09.02
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2014-06-15
ku_a

4.09.01
Úprava popisů a připojení odkazu na ku_ao_lab;  ku_a již neslouží pouze k technické akceptaci, ale při komunikaci s LIS umožňuje sdělování akceptace zaslaných vzorků i objednávek vyšetření včetně řešení kolizních situací. Podrobnější popis změn obsahu uveden dále.
2014-06-15
ku_ao_lab

4.09.01
Vytvořen nový element ku_ao_lab, který je použit v elementu ku_a.
2014-06-15
číselníky KU,
datové bloky pro komunikaci s LIS

4.09.01
Aktualizace popisů číselníku klinických událostí (v textovém i elektronickém tvaru) v oblasti laboratorních vyšetření „LAB.xxx.xxx“.
Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 se mění obsah pojmu „smluvní laboratoř“, zaniká pojem „spolupracující laboratoř“ a nově byl zaveden pojem „referenční laboratoř“ - tyto změny byly promítnuty do obsahů číselníků a popisů datových bloků pro komunikaci s LIS.
2014-06-15
číselník KU

4.09.01
Zrušena událost LAB.PRED.SPRAC, za ní nově LAB.PRED.SMLUV;
nově založena LAB.PRED.REF;
doplněny popisy stávajících LAB.VYS (základní pro lab. vyšetření), LAB.ODBER.LAB, LAB.ODBER.LUZKO
2014-06-15
číselník KU

4.09.01
Nově založena událost ZZS.VYJEZD pro hlášení výjezdu záchranky.
2014-06-15
poznámky a texty k lab. vyšetřením

4.09.01
K problematice vytvořeny přehledové dokumenty: 
Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP
Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu 
 
Doplněny popisy v příslušných položkách NČLP a DS.
2014-06-19
vrs, vrx
pozn
4.09.01
oprava chyby ve schematu - přidání nepovinného podelementu "pozn"
2014-06-19
nrz
zodd
4.09.01
oprava ve schematu - změna typu z str2e na number2de
2014-06-19
nrzz
zp1vpoc - zp8vpoc
4.09.01
oprava ve schematu - změna typu z number3de na number3d
2014-06-19
nrrodn, nrrodp
rpord
4.09.01
změna rozsahu povolených hodnot na 1-9 (odstraněna hodnota 0)
2014-06-19
l1
rpord
4.09.01
Výkaz lůžkového fondu je neaktuální, bude připraven nový tvar (viz informace od UZIS u popisu rozhraní *l1)
2014-06-19
nr
nrr, nrn, nrv, nrt, nrz
4.09.01
změna opakovatenosti podelementů - dosud mohly být obsaženy v elementu "nr" max. 1x, od teď se mohou opakovat libovolněkrát
2014-06-19
nrzz
zmumob
4.09.01
dosud nepovinný atribut "zmumob" je od teď povinný
2014-06-19
vchz
dath_od
4.09.01
dosud povinný element "dath_od" (datum začátku vycházek) je od teď nepovinný
2014-06-19
ku_a
text
4.09.01
oprava chyby ve schematu - chybně pojmenovaný podelement "text_zadosti" byl ve shodě s textovým popisem přejmenován na "text"
2014-06-25


4.09.01
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2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
nType
4.08.06
ve schematu pro element n  byl opraven rozpor s textovým popisem bloku n: ve schematu dosud povinné atributy klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani jsou nyní i ve schematu nepovinné
2014-03-12
ds_type-4.01.11.xsd
dat_du
4.06.06
ve schematu pro element dat_du byl opraven rozpor s textovým popisem bloku dat_du - implicitní hodnota atributu "format" byla opravena z hodnoty "D" na hodnotu "DTS"
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
ku_zType
4.08.06
ve schematu pro element ku_z byl opraven rozpor s textovým popisem bloku ku_z - nepovinný element "nazev" byl ve schematu nadefinován jako nepovinný atribut - opraveno
2014-03-12
ds_type-4.01.11.xsd
numberx.y
4.06.06
ve schematech pro datové typy pro čísla s desetinnou částí (např. number6.3) byla v souladu s normou odstraněna možnost tečky jako desetinného oddělovače
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
idkuType
4.08.06
byl zpřesněn formální popis obsahu identifikátoru idku
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
number6.6semilog
4.08.06
byl přidán datový typ number6.6semilog pro zápis čísel v semilogaritmickém tvaru
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
skalaType, elementy s1, ...,s8
4.08.06
skalaType - byl změněn typ elementů s1, ..., s8 z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
vrnType,  element hodnota
4.08.06
vnrType - byl změněn typ elementu hodnota z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru
2014-03-12
ds_ip-4.04.06.xsd
kvantita
4.08.06
byl změněn typ elementu kvantita ze string  na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat pouze číslo (případně i v  semilogaritmickém tvaru)
2014-03-24


4.08.06
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2013-12-07
a, is, pm, zadatel_sk
sr_kod
4.08.05
délka atributu prodloužena na přesně 12 znaků
2013-12-07
a, is, pm, zadatel_sk
sr_lekar
4.08.05
přidán nepovinný atribut sr_lekar (délka přesně 9 znaků)
2013-12-07
autor, garant_dat, odeslal, pracovnik
id_clk
4.08.05
přidán nepovinný atribut id_clk (délka max. 10 znaků)
2013-12-07
ku_o
duvernost
4.08.05
přidán nepovinný atribut duvernost
2013-12-07
ku_z
duvernost, nazev
4.08.05
přidány nepovinné atributy duvernost a nazev
2013-12-07
nazvy
nadpis_nal_dop
4.08.05
přidán nepovinný atribut nadpis_nal_dop
2013-12-07
pracoviste
ico
4.08.05
přidán nepovinný atribut ico
2013-12-07
ds_dasta-4.03.04.xsd
isType
4.08.05
opravena chyba v opakovatelnosti volitelného elementu v bloku is: v sekvenci <xs:any namespace="##other" "/> doplněna klauzule maxOccurs="unbounded
2013-12-07
int_pril

4.08.05
vytvořen nový blok int_pril (interní příloha
2013-12-07
ehk, ku_z_rdg_o, lc, lphsb, vro
int_pril
4.08.05
přidán nepovinný opakovatelný podelement int_pril (za priloha)
2013-12-07
ds_ip-4.04.05.xsd
ip - pv_pac
4.08.05
v elementu ip byl opraven rozpor proti popisu bloku ip u podelementu pv_pac: podelement byl dosud ve schematu chybně nepovinný, opraven na povinný (v sekvenci <xs:element name="pv_pac" minOccurs="0" type="dsip:pv_pacType"/> byla vymazána klauzule minOccurs="0")
2013-12-11


4.08.05
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2013-09-27
číselník NVYZIV
naz
04.08.04
délka atributu naz prodloužena ze 7 na 20 znaků
2013-09-27
číselník ZUJLPZ

04.08.04
přidán nový číselník ZUJLPZ (ZUJLPZ - základní územní jednotky pro LPZ)
2013-09-27
nrnar
nvyziv
04.08.04
do výčtu povolených hodnot přidána 0 (výběr z číselníku NVYZIV)
2013-09-27
nrzpit
zmispit
04.08.04
hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)
2013-09-27
nrzz
zmumob, zmumokr,
zmnarob,
zmnarokr,
zmbydob,
zmbydokr,
zmisproh
04.08.04
hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)
2013-10-01


04.08.04
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2013-06-17
loi
text
04.08.03
přidán nepovinný element text - poznámka objednatele
2013-06-17
ku_z_lab
text
04.08.03
přidán nepovinný element text - poznámka objednatele
2013-06-17
a
dat_od, dat_do
04.08.03
přidány nepovinné elementy dat_od, dat_do
2013-06-17
gps

04.08.03
vytvořen nový blok gps
2013-06-17
a
gps
04.08.03
přidán nepovinný element gps
2013-06-17
číselník MKN10

04.08.03
Číselník MKN10 byl v plném rozsahu nahrazen číselníkem  MKN10_5. ÚZIS plánuje zrušení číselníku MKN10.
2013-06-26


04.08.03
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2013-03-06
jméno souboru pro NZIS

04.08.02
byla změněna konstrukce jména souborů Datového standardu MZ pro NZIS (změna v pořadí kódů, ze kterých se jména souborů skládají) - podrobný popis nové konstrukce jména souborů DS pro NZIS najdete zde
2013-03-06
číselník OB_SPEC
skupla1, skupla2
04.08.02
do struktury číselníku OB_SPEC přidány nové atributy - skupla1 a skupla2
2013-03-06
číselník UMRTIKDE
naz
04.08.02
délka atributu naz prodloužena z 41 na 55 znaků
2013-03-06
číselník JEDNOTKA

04.08.02
přidán nový číselník JEDNOTKA (JEDNOTKA - doba - jednotka)
2013-03-06
číselník TYPUMRTI

04.08.02
přidán nový číselník TYPUMRTI (TYPUMRTI - typ úmrtí)
2013-03-06
číselník ZRODSTAV

04.08.02
přidán nový číselník ZRODSTAV (ZRODSTAV - rodinný stav pro LPZ)
2013-03-06
číselník ZVZDEL

04.08.02
přidán nový číselník ZVZDEL (ZVZDEL - vzdělání pro LPZ)
2013-03-06
nrzz
zmispit
04.08.02
odstraněn nepovinný atribut zmispit
2013-03-06
nrzz
zmumcp
04.08.02
změna délky atributů z přesně 4 na maximálně 4
2013-03-06
nrzz
zp1apoc - zp8apoc, 
zp1bpoc - zp8bpoc,
zp1cpoc - zp8cpoc,
zp1dpoc - zp8dpoc
04.08.02
změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3
2013-03-06
nrzz
zp1btxt - zp8btxt,
zp1vtxt - zp8vtxt
04.08.02
změna délky atributů z přesně 100 na maximálně 100
2013-03-06
nrzz
zmumob, zmumokr, znalez
04.08.02
dosud povinné atributy jsou od této verze nepovinné
2013-03-06
nrzz

04.08.02
do popisu bloku nrzz doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky
2013-03-06
nrzpit
zmispit
04.08.02
přidán nepovinný atribut zmispit
2013-03-06
nrzpit
zpp1apoc - zpp8apoc,
zpp1bpoc - zpp8bpoc,
zpp1cpoc - zpp8cpoc,
zpp1dpoc - zpp8dpoc,
zpp1vpoc - zpp8vpoc
04.08.02
změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3
2013-03-06
nrzpit

04.08.02
do popisu bloku nrzpit doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky
2013-03-23
popis sdělování numerických hodnot v bloku VRN
(„MZAWH“)

04.08.02
V dokumentu „Sdělování numerických hodnot v bloku VRN - pokyny a pravidla - pro uživatele DS a tvůrce LIS“ byl v bloku III. doplněn za stávající text následující doplněk: 
 
Jedinou přípustnou výjimkou mohou být jednotky typu U/l a IU/l (včetně odvozených jako např. kU/l), neboť tyto jsou většinou zakládány jako U/l a pokud je schválen mezinárodně sdílený kalibrátor, mohou být následně uváděné s jednotkou IU/l (tj. „International Unit na litr). 
 
V žádném případě nelze zaměňovat arb.j. a U/l (resp. kU/l či IU/l...)! Z povahy definice je toto vyloučeno. Zejména pozor u položek sdělovaných jako titr (tj. 1:hodnota)!
 
Viz celý text zde:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN
2013-03-29


04.08.02
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2012-11-15
číselník CZEM

04.08.01
přidán nový číselník CZEM
2012-11-15
číselník DGLPZ

04.08.01
přidán nový číselník DGLPZ
2012-11-15
číselník MISTOUDA

04.08.01
přidán nový číselník MISTOUDA
2012-11-22
dasta
ur
04.08.01
do výčtu přípustných hodnot přidána hodnota "O" (obálka pro obecná data)
2012-11-22
is
ido
04.08.01
přidán nepovinný opakovatelný element ido ((obálka pro obecná data) - jedna z možných voleb
2012-11-22
pracoviste

04.08.01
přidán nepovinný element oddel
2012-11-22
ku_o_vypis
max_pocet
min_pocet
typ_puvod
typ_urg
04.08.01
přdány nové nepovinné elementy a atributy 
max_pocet - maximální počet zpráv 
min_pocet - minimální počet zpráv
typ_puvod - typ - původ zprávy
typ_urg - typ - urgentnost zprávy
2012-11-22
ku_o
ku_o_lab
ku_o_vypis
04.08.01
změna násobnosti výskytu nepovinných volitelných elementů ku_o_lab a ku_o_vypis z :? (element se může vyskytovat v bloku jen 1x) na * (element se může vyskytovat v bloku libovolněkrát)
2012-11-22
ku_a
chyba_ao
chyba_az
04.08.01
přidány nové nepovinné atributy
chyba_ao - chybová hláška k objednávce 
chyba_az - chybová hláška ke zprávě 
2012-11-22
ido

04.08.01
vytvořen nový element ido (obálka pro obecná data). Volá se z elementu is
2012-11-22
zzs_vl_o

04.08.01
vytvořen nový element zzs_vl_o (žádost (objednávka) o sdělení počtu volných lůžek oddělení pro ZZS). Volá se z elementu ido
2012-11-22
zzs_vl_z

04.08.01
vytvořen nový element zzs_vl_z (hlášení (zpráva) o počtu volných lůžek oddělení pro ZZS ). Volá se z elementu ido
2012-11-22
zzs_luzka

04.08.01
vytvořen nový element zzs_luzka
2012-11-22
zzs_vl_zs

04.08.01
vytvořen nový element zzs_vl_zs
2012-11-22
zzs_vl_os

04.08.01
vytvořen nový element zzs_vl_os
2012-11-27
e2
e2h, e2od5
04.08.01
z bloku e2 byly odstraněny elementy e2h, e2od5 (byly nahrazeny elementy e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b s identickými strukturami
2012-11-27
e2
e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b
04.08.01
do bloku e2 byly přidány elementy:
e2ha - povinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2h
e2hb - nepovinný , struktura shodná s původním elementem e2h
e2od5a - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5
e2od5b - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5
2012-11-27
ds_idu-4.06.01.xsd
ne
04.08.01
oprava násobností v XML schématu tak, aby XML schéma bylo ve shodě s textovým popisem datového standardu:
"ne" - ne opakovatelnost celého bloku, ale opakovatelnost jednotlivých prvků výběru
2012-11-27
číselník ZZSTYPP
ne
04.08.01
přidán nový číselník ZZSTYPP (ZZS - typ pacienta)
2012-11-27
číselník ZZSTYPL
ne
04.08.01
přidán nový číselník ZZSTYPL (ZZS - typ stanice)
2012-11-27
číselník ZZSPL
ne
04.08.01
přidán nový číselník ZZSPL (ZZS - vhodnost typu stanice pro daný typ pacienta)
2012-12-12
číselník LPZCHY

04.08.01
přidán nový číselník LPZCHY
2012-12-12
nr
nrz
04.08.01
přidán nepovinný element nrz (list o prohlídce zemřelého)
2012-12-12
nrz

04.08.01
vytvořen nový element nrz
2012-12-12
nrzz

04.08.01
vytvořen nový element nrzz
2012-12-12
nrzpit

04.08.01
vytvořen nový element nrzpit
2012-12-12
nrz_chy

04.08.01
vytvořen nový element nrz_chy
2012-12-14


04.08.01
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2012-09-21
ds_ip-4.04.01.xsd

04.07.02
Oprava chyby v bloku ku_o_vypis - v bloku byl uveden 2x element dat_vyps_od, druhý výskyt opraven na dat_vypis_do
2012-09-21
nrnar
nduvuk
04.07.02
změna rozsahu povolených hodniot z 1-5 na 0-5
2012-09-21
číselník GRADING

04.07.02
přidány nové položky DGLEUKEMIE a DGOSTATNI
2012-09-29
číselník GRADING3

04.07.02
přidán nový číselník GRADING3
2012-09-30
číselník LOCTO

04.07.02
úprava obsahu popisu položek THEX a TTET v číselníku LOCTO
(nejedná se o faktickou změnu, pouze o přeformulování a zkrácení textů tak, aby se vešly do limitované délky názvu pro DS - v plném textovém názvu se nemění - viz prohlížecí nástroj „ČLP“)
2012-09-30


04.07.02
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2012-05-25
text
autor
04.07.01
místo atributu autor je v bloku použit element autor
2012-05-25
text
ktext
04.07.01
změna násobnosti výskytu elementu ktext - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)
2012-05-25
text
priloha
04.07.01
změna násobnosti výskytu elementu priloha - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)
2012-05-25
ku_a
idsub
04.07.01
přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)
2012-05-25
ku_a
stavakcept
04.07.01
přidán nový povinný atribut stavakcept (stav akceptace)
2012-05-25
ku_a

04.07.01
Blok ku_a, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4
2012-05-25
ku_a

04.07.01
aktualizace popisných textů
2012-05-25
ku_o_lab
id_lo_is
04.07.01
dosud povinný atribut id_lo_is je od této verze nepovinný
prodloužena délka atributu z 16 na 40 znaků
2012-05-25
ku_o_lab

04.07.01
aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok lo)
2012-05-25
ku_o
idsub
04.07.01
přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)
2012-05-25
ku_o_vypis

04.07.01
vytvořen nový datový blok (volaný z ku_o) pro nastavení požadavků na realizaci výpisu zpráv (kopie)
2012-05-25
ku_o
ku_o_vypis
04.07.01
přidán nový nepovinný element ku_o_vypis (blok pro k. u. VYPIS)
2012-05-25
ku_o

04.07.01
aktualizace a rozšíření popisných textů
2012-05-25
ku_z
idsub
04.07.01
přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)
2012-05-25
ku_z

04.07.01
aktualizace a rozšíření popisných textů
2012-05-25
ku_z_lab
id_lo_is
04.07.01
prodloužena délka atributu id_lo_is z 16 na 40 znaků
2012-05-25
ku_z_lab

04.07.01
aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok vr)
2012-05-25
dasta
ozn_soub
04.07.01
dosud povinný atribut ozn_soub je od této verze nepovinný
délka atributu byla prodloužena z přesně 5 na max.50 znaků
obsah atributu není od této verze v pokynech specifikován, může obsahovat libovolný text
2012-05-25
pd

04.07.01
Blok pd, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4
2012-05-25
název souboru

04.07.01
Byla změněna doporučená pravidla pro název datového souboru - doporučený název byl prodloužen z 8.3 na 50.3. 
Změnila se povinná pravidla pro název datového souboru v případě komunikace s ÚZIS ČR - viz název souboru .
2012-05-29
číselník TYP_KU

04.07.01
změna obsahu a rozšíření struktury číselníku - přidány nepovinné položky popis, sb_ku_b, sb_ku_z, ku_o, ku_z, idku, idsub a poradi  
viz popis struktury číselníku TYP_KU, [TYP_KU] a klinické události
stěžejní číselník DS4!
2012-05-29
loi
pozn_loi
04.07.01
Do bloku loi přidán nepovinný atribut pozn_loi (255 znaků) - krátká poznámka k bloku
2012-05-29
lop
pozn_lop
04.07.01
Do bloku lop přidán nepovinný atribut pozn_lop (255 znaků) - krátká poznámka k bloku
2012-05-29
ku_o_lab
dat_poc_hosp
04.07.01
Do bloku ku_o_lab přidán nepovinný atribut dat_poc_hosp - datum počátku hospitalizace
2012-05-29
vrb
text_obj
04.07.01
Do bloku vrb přidán nepovinný element text_obj - text z objednávkového bloku
2012-05-29
lez
ind_oprav_sd
04.07.01
Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byly přidány hodnoty:
U = ukončení platnosti medikace. 
Z = změna dávkování léku
Byly přidány pokyny pro použití těchto hodnot
2012-05-29
lez
dat_vb
04.07.01
Do bloku lez přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)
2012-05-29
lez
kod_atc
04.07.01
Do bloku lez přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku
2012-05-29
lez
magistraliter
04.07.01
Do bloku lez přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter
2012-05-29
lek_v
kod_atc
04.07.01
Do bloku lek_v přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku
2012-05-29
lek_v
magistraliter
04.07.01
Do bloku lek_v přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter
2012-05-29
dgz
ind_oprav_sd
04.07.01
Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byla přidána hodnota:
U = ukončení platnosti diagnózy. 
Byly přidány pokyny pro použití této hodnoty
2012-05-29
dgz
dat_vb
04.07.01
Do bloku dgz přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)
2012-05-29
dgz
dat_up
04.07.01
Do bloku dgz přidán nepovinný element dat_up - datum ukončení platnosti diagnózy
2012-05-29
diag

04.07.01
Změna pokynů k bloku: u diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku MKN10_5, za kontrolu ručí odesilatel.
2012-05-29
ocz
typ_oc_kod
04.07.01
Doplnění pokynů: uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.
2012-05-29
autor
id_autor
04.07.01
Do bloku autor přidán nepovinný atribut id_autor (20 znaků)  - identifikace autora
2012-06-05
nrhi
hduprij
04.07.01
k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 7, výčet povoloných hodnot je nově 1-5, 7
2012-06-05
nrnar
nporod
04.07.01
k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 5, výčet povoloných hodnot je nově 1-5
2012-06-05
nrnar
ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4
04.07.01
hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky
2012-06-05
nrpot
pdg
04.07.01
hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky
2012-06-05
nrrod
rdgteh1, rdgteh2, rdgind1, rdgind2, rdgsc1, rdgsc2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2
04.07.01
hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky
2012-06-05
nrvs
vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgvro1, vdgvro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine
04.07.01
hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky
2012-06-08
dasta
ur
04.07.01
do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace
2012-06-08
ku_o_lab
urg
04.07.01
do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace
z výčtu hodnot odstraněna hodkota "K" - rutina i statim
2012-06-08
ku_z_lab
urg_zprac
04.07.01
do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace
2012-06-08
pracovnik
kod_lok změněn na id_pracovnik
04.07.01
název atributu "kod_lok" byl změněn na "id_pracovnik, délka byla prodloužena z -15 znaků na -20 znaků
2012-06-08
los
fsvku
04.07.01
přidán nový nepovinný atribut fsvku - fáze sdělování výsledků
2012-06-08
pv_pac

04.07.01
byl vytvořen nový blok pv_pac - platební vztah
2012-06-08
pv_zp,
pv_zpeu,
pv_jp,
studie

04.07.01
vytvořeny nové datové bloky pro definování platebních vztahů,
jsou volané z bloků pv_pac a pv_ku; 
blok "studie" může být volán též z ku_o nebo ku_z
2012-06-08
ip
pv, pv_pac
04.07.01
byl vyřazen element pv, místo něj je použit element pv_pac, který je povinný
2012-06-08
ku_o
urgentni
04.07.01
hodnota „A“ zrušena a nahrazena hodnotami „V“ (vital) a „S“ statim
2012-06-08
ku_z
urgentni
04.07.01
přidán nový nepovinný atribut - přepisuje se z odpovídajícího ku_o
2012-06-08
pv_ku

04.07.01
vytvořen nový datový blok (struktura jako ku_pac, liší se popisy a použitím) - je volán z ku_o nebo ku_z
2012-06-08
ku_o
pv_ku, pv_st
04.07.01
přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st
2012-06-08
ku_z
pv_ku, pv_st
04.07.01
přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st
2012-06-08
pracovnik
odbornost, icl
04.07.01
přidán nové nepovinné atributy „odbornost pracovníka“ a icl - IČL lékaře
2012-06-13
číselník NCLPPOL

04.07.01
na konec strukrury přidány nepovinné položky KATEG, PORADI, SKUP1, SKUP2, SKUP3, SKUP4
2012-06-13
číselník NCLPKUP

04.07.01
přidán číselník NCLPSKUP - číselník skupin položek pro nálezy
2012-06-21


04.07.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.07.01.





2012-03-15
číselník TNM

04.06.08
Přidán nový číselník TNM (TNM - TNM klasifikace) pro použití v blocích UZIS
2012-03-15
nrpot
pdapot
04.06.08
změna formátu hodnoty atrubutu na RRRR-MM-DD (dosud DDMMRRRR)
2012-03-16
uot

04.06.08
připojena informace o vazbě na blok ocz
2012-03-16
uks

04.06.08
připojena informace o vazbě na blok vr
2012-03-21


04.06.08
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.08.





2011-12-10
číselník DUVUKON

04.06.07
položka KOD prodloužena z char 1 na char 3
2011-12-10
ds_idu-4.05.05.xsd

04.06.07
změna obsahu výčtů tnm_tType, tnm_nType, tnm_mType používaných v rozhraní pro národní onkologický registr (NOR)
2011-12-10
číselník NCLPONP

04.06.07
přidáno 8 nových záznamů pro oblast mikrobiologie (N2SV0, N2SV1, N2SKS, N2SZ0, N2SSP0, N2SAN0, N2SA0, N2SA1)
2011-12-10
v

04.06.07
připojena informace k celému bloku v k pořadí sdělování výsledků v blocích vr
2011-12-10
vr
ind_oprav_sd
04.06.07
připojena poznámka k variantě "M" ke sdělování doplněných nálezů
2011-12-10
číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

04.06.07
Byla provedena systematické revize číselníků MKN - viz  MKN-10 s platností od 1. ledna 2012
2011-12-10


04.06.07
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.07.





2011-10-10


04.06.06
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.06.





2011-06-21
is
oddel
04.06.05
Změna typu atributu: v označení oddělení povolena i písmena
2011-06-21
pracoviste
ns
04.06.05
Změna typu atributu: v označení nákladového střediska povolena i písmena, délka přesně 8 číslic změněna na až osm číslic a písmen
2011-06-21
ku_z, ku_o, ..
idku
04.06.05
Změna typu atribztu: v první části identifikátoru klinické události povolena i číslice 0 (dosud jen 1-9)
2011-06-27


04.06.05
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.05.





2011-05-10
číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

04.06.04
obsah číselníků byl vrácen do stavu platného na začátku roku 2011 - viz Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011



04.06.04
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.04.





2011-03-22
číselník NCLPVEOV

04.06.03
V číselníku NCLPVEOV byly vyřazeny hodnoty AB! a A!.
2011-03-22
číselník NCLPPOL

04.06.03
V číselníku NCLPPOL, údaj DSEOBJ (povolené varianty pro elektronické objednávání vyšetření) byla nahrazena hodnota AB! hodnotou AB a hodnota A! hodnotou A.
2011-03-22
skala

04.06.03
V popisu bloku byla doplněna informace, že popis bloku skala je zároveň popisem bloku skala_lok.
2011-03-22
vrn

04.06.03
Byl změněn typ atributu "hodnota" z number6.2 na number6.4 (rozšíření z 2 na 4 desetinná místa)
2011-04-01


04.06.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.03.





2010-12-03
chyba_pd

04.06.02
doplněny pokyny pro použití bloku pro HPN
2010-12-03
e4h
radek
04.06.02
změna délky z 2 na -3 a rozsahu hodnot z 1-99 na 1-199
2010-12-03
z
dat_du
04.06.02
povolen formát DT i DTS
doplněny pokyny: standardně se používá formát DT, pouze je-li zadost="E", použije se formát DTS
2011-01-01


04.06.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.02.





2010-09-20
dasta
ur
04.06.01
přidána nová hodnota atributu -"N" pro použití v HPN (hlášení pracovní neschopnosti) pro ČSSZ
2010-09-20
pd
stav
04.06.01
doplnění pokynů pro použití v HPN
2010-09-20
pm
as, a
04.06.01
doplnění pokynů pro použití v HPN
2010-09-20
is
os
04.06.01
přidán nový nepovinný element os (odesílatel - spojení) pro použití v HPN
2010-09-20
is
as, ip
04.06.01
doplnění pokynů pro použití v HPN
2010-09-20
ip
rodcis, jmeno, pn
04.06.01
doplnění pokynů pro použití v HPN
2010-09-20
pn
hpn
04.06.01
přidán nový element hpn (hlášení pracovní neschopnosti)
2010-09-20
pn
pdhpn
04.06.01
přidán nový element pdhpn (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti)
2010-09-20
pn
pnz, hpn, pdhpn
04.06.01
přidány podmínky pro použití elementů pnz, hpn, pdhpn
2010-09-20
os
 
04.06.01
vytvořen nový element "os" (odesílatel - spojení) pro použití v HPN
2010-09-20
pdhpn
 
04.06.01
vytvořen nový element "pdhpn" (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN
2010-09-20
hpn
 
04.06.01
vytvořen nový element "hpn" (hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN
2010-09-20
izam
 
04.06.01
vytvořen nový element "izam" (informace o zaměstnání) pro použití v HPN
2010-09-20
chpn
 
04.06.01
vytvořen nový element "chpn" (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti) pro použití v HPN
2010-09-20
ahpn
 
04.06.01
vytvořen nový element "ahpn" (adresa pobytu v době neschopnosti) pro použití v HPN
2010-09-20
idl
 
04.06.01
vytvořen nový element "idl" (identifikace lékaře) pro použití v HPN
2010-09-20
idlp
 
04.06.01
vytvořen nový element "idlp" (položka identifikace lékaře) pro použití v HPN
2010-09-20
vchz
 
04.06.01
vytvořen nový element "vchz" (vycházky) pro použití v HPN
2010-09-20
hsp
 
04.06.01
vytvořen nový element "hsp" (hospitalizace) pro použití v HPN
2010-09-20
zpshl
 
04.06.01
vytvořen nový element "zpshl" (zpětný souhlas) pro použití v HPN
2010-09-20
urssz
 
04.06.01
vytvořen nový element "urssz" (ukončení rozhodnutím SSZ) pro použití v HPN
2010-09-20
pece_zm
 
04.06.01
vytvořen nový element "pece_zm" (změna péče) pro použití v HPN
2010-09-20
číselník DUPRP
 
04.06.01
Přidán nový číselník DUPRP (HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN
2010-09-30
 
 
04.06.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.01.





2010-05-20
vrn
jednotka
04.05.01
přidán nový povinný atribut jednotka
2010-05-20
prepocet
hodnota_lok
04.05.01
přidán nový povinný atribut hodnota_lok
2010-05-20
prepocet
skala_lok
04.05.01
přidán nový nepovinný element skala_lok
2010-06-08
nrnar
nrcd
04.05.01
dosud povinný atribut nrcd je od verze 4.05.01 nepovinný
2010-06-09
dasta
verze_nclp
04.05.01
z pokynů byl vypuštěn bod "2. není-li NČLP vůbec využíván, zadává se nejnižší verze 2.00.00" protože verze_nclp neoznačuje pouze národní číselník laboratorních položek, ale též ostatní číselníky využívané v DS (např. TAB_TO, TAB_KF) - proto je nutné uvést vždy aktuální verzi použitých číselníků
2010-06-09
bloky vr, vrn

04.05.01
Inovace popisů ve vazbě na NČLP a jeho položky typu N a L,
inovace pokynů pro realizaci přenosu numerických výsledků;
viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN
2010-06-30


04.05.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.05.01.





2010-03-20
nrnar
nuko
04.04.01
dosud nepovinný atribut změněn na povinný
2010-03-31


04.04.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.04.01.





2009-12-08
nrnar
ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4
04.03.01
prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5
2009-12-08
nrpot
pdg
04.03.01
prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5
2009-12-08
nrrod
rdgind1, rdgind2, rdgteh1, rgdteh2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2, rdgsc1, rdgsc2
04.03.01
prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5
2009-12-08
nrvs
vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgro1, vdgro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine
04.03.01
prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5
2009-12-08
ne
e1, e7
04.03.01
odstraněny elementy e1, e7
2009-12-08
e2
drvyk
04.03.01
změna hodnoty konstanty z E202 na E201
2009-12-08
e3
cisobd
04.03.01
změna výčtu hodnot z 06, 12 na 12
2009-12-08
e3
drvyk
04.03.01
pro atribut určena konstantní hodnota E301
2009-12-08
e3h
radek
04.03.01
změna povolených hodnot z 11-40 na 11-21, 31
2009-12-08
e3od3
radek
04.03.01
změna povolených hodnot z 41-50 na 41-44
2009-12-08
e4
zp201, zp205, zp207, zp211, zp213
04.03.01
změna plného názvu (jména pojišťovny)
2009-12-08
e4
zp222
04.03.01
odstraněn nepovinný atribut zp222
2009-12-08
e4
zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr
04.03.01
přidány nepovinné atributy zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr
2009-12-08
e5_8
cisobd
04.03.01
pro atribut určena konstantní hodnota 12
2009-12-08
e5_8
drvyk
04.03.01
pro atribut určena konstantní hodnota E501
2009-12-08
e5_8h
radek
04.03.01
změna povolených hodnot z 21-60 na 11-25, 71-78, 81-84, 91-99, 101-106, 111-114,121-126
2009-12-08
e5_8h
radek
04.03.01
změna délky z 2 na -3
2009-12-08
nelfv
llekps
04.03.01
přidání povinného atributu llekps
2009-12-08
avykhlav
prijmeni
04.03.01
změna délky z -15 na -20
2009-12-08
vykhlav
prijmeni
04.03.01
změna délky z -15 na -20
2009-12-08
vykzaver
vypmail
04.03.01
změna délky z -30 na -50
2009-12-08
e6
e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece
04.03.01
odstraněny elementy e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece (komplexní předělání výkaz e6)
2009-12-08
e6_vyk

04.03.01
kompletní předělání výkazu e6 - blok e6_vyk obsahuje mnoho nových atributů i atributů z vyřazených bloků e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece. Některé stávající atributy byly vyžazeny - podrobně viz nový tvar bloku  e6_vyk
2009-12-15


04.03.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.03.01.





2009-09-15
avykhlav, vykhlav
plaod, plado
04.02.05
atributy přejmenovány v souladu s číselníkem CISZAR na plati_od, plati_do, změna délky z 6 na 10 znaků a formátu z RRRRMM na RRRR-MM-DD
2009-09-15
v1, v1_ctvrt, v1_pece

04.02.05
z bloku v1 odstraněny odkazy na již nepoužívané bloky v1_ctvrt, v1_osoby, definice bloků v1_ctvrt a v1_pece odstraněny z DS
2009-09-15
číselník ZRCHY
položka naz
04.02.05
prodloužení položky naz z 200 na 230 znaků
2009-09-15
diag

04.02.05
vytvořen samostatný popis bloku diag (dosud byl popis součástí bloku dgz)
2009-09-15
vrac, vrkpa
priznak
04.02.05
odstraněn nepovinný atribut priznak (kvůli duplicitě - atribut se vztahuje k elemntu kvantita, který též obsahuje povinný atribut priznak)
2009-09-15
kvantita

04.02.05
vytvořen samostatný popis bloku kvantita (dosud byl popis součástí bloku vrac) 
2009-09-15
revize popisu bloků DS4

04.02.05
rozsáhlá revize popisu všech bloků a formální opravy popisů - hlavně oprava délek atributů (sloupec "D") z tvaru "přesně xx" na "maximálně xx"
2009-09-29


04.02.05
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.05.





2009-06-02
nrhi
hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a
04.02.04
- změna připojeného číselníku z JDG4 (VZP) na MKN10_5 (UZIS)
2009-06-10
číselník MKN10N90

04.02.04
již nepoužívaný číselník vyřazen z DS (nebyl na něj odkaz z žádného bloku DS)
2009-06-15


04.02.04
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.04.





2009-02-29
číselník MKN10_5

04.02.03
přidán nový číselník pro NZIS MKN10_5 (číselník MKN10 pětimístný)
2009-03-05
p
typpoj
04.02.03
změna délky z 2 na -2
2009-03-15


04.02.03
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.03.





2008-12-12
číselník ATEST

04.02.02
číselník ATEST byl z DS odstraněn
2008-12-12
číselník MKN10 -> JDG4

04.02.02
s ohledem na kolizi jmen číselníku MKN-10 od UZISu a externího číselníku MKN-10 byl v souladu s názvoslovím VZP změněn název externího číselníku MKN-10 na JDG4. Změna je promítnuta do všech popisů bloků i dokumentů
2008-12-12
auzku
diag
04.02.02
prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků
2008-12-12
dgz
diag
04.02.02
prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků
2008-12-12
faz
diag
04.02.02
prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků
2008-12-12
pnz
diag_poc, diag_kon
04.02.02
prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků
2008-12-12
nrhi
hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a
04.02.02
- úprava délky z 5 na max. 5 znaků  (oprava rozporu mezi tabulovým popisem a XML schematem)
- změna připojeného číselníku z MKN-10 (UZIS) na JDG4 (VZP)
2008-12-12


04.02.02
Vložen průzkumový dokument  Anketa k DASTA a k NČLP - prosíme o jeho zpracování a zaslání (podrobnosti v dokumentu)
2008-12-12


04.02.02
Na základě požadavků tiskového odboru MZ ČR byla ve všech příkladech upravena rodná čísla a jména tak, aby bylo jednoznačné, že nepatří žádné reálné osobě
2008-12-15


04.02.02
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.02.





2008-06-20

ku_z_lab
04.02.01
Byly doplněny komentáře ke korektnímu používání NČLP položek
2008-06-20
nor


dosud prázdný blok nor byl do DS4 nově zpracován včetně navazujících bloků nor_cast1, nor_cast2, nor_hla, nor_chyba, nor_vstup, nor_vyjimka, nor_vystup (je pouze součástí DS4, z DS3 byl prázdný blok nor odstraněn)
2008-06-20
číselník VVCHY
položka naz
04.02.01
prodloužení položky naz z 200 na 250 znaků
2008-06-20
číselník ZDRPOJ

04.02.01
odstraněny nepovinné položky uli, psc, mes, zri, red, tuz, tel, fax
2008-06-20


04.02.01
Vloženy dva významné dokumenty:
- informační dokument  Datový standard, současný stav a eH
- průzkumový dokument
2008-07-01


04.02.01
Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.01.





2008-03-12
číselník ZARNOR

04.01.06
Přidán nový číselník pro NZIS ZARNOR (číselník zařízení pro NOR)
2008-03-12
nrnar
nrpi
04.01.06
dosud povinný atribut se mění na nepovinný	
2008-03-12
nrnar
nuko
04.01.06
dosud povinný atribut se mění na nepovinný
2008-04-01


04.01.06
Vydání upgrade DS 04.01.06 s NČLP 2.21.01





2007-12-12
nrrodn
rhp
04.01.05
změna rozsahu povolených hodnot z 6,50 - 7,50 na 650 - 750
2007-12-12
nrpot
ptrvbyd
04.01.05
odstranění nepovinného atributu ptrvbyd
2007-12-12
nrpot
pzamest
04.01.05
odstranění nepovinného atributu pzamest
2007-12-12
nrpot
pnarodn
04.01.05
odstranění nepovinného atributu pnarodn
2007-12-12
nrpot
pdapot
04.01.05
přidány pokyny
2008-01-01


04.01.05
Vydání upgrade DS 04.01.05 s NČLP 2.20.01





2007-11-26
číselník SUBLATKY

04.01.04
Přidán nový číselník pro NZIS SUBLATKY (substituční látky). Číslo verze XSD souboru uzis-4.01.01.xsd se zvýšilo na uzis-4.02.01.xsd
2007-12-01


04.01.04
Vydání upgrade DS 04.01.04 s NČLP 2.20.01









v blocích provedeny úpravy textových popisů..
2007-10-01


04.01.03
Vydání upgrade DS 04.01.03 s NČLP 2.19.01





2007-03-31
XSD soubory

04.01.02
Ve všech XSD souborech pro DS 4 došlo ke změně jmenných prostrorů (namespaces) - z označení všech jmenných prostorů bylo vypuštěno číslo verze na konci. Například 
xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"
se změnilo na
xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type"
2007-03-31
nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd
hreoper
04.01.02
Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven typ atributu z logical na number0-3. Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd
2007-03-31
nrhhType v ds_idu-4.01.01.xsd
nrhi
04.01.02
Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven počet výskytů elementu nrhi v nrhh -  do schematu byl doplněn počet výskytů maxOccurs="unbounded"
2007-03-31
nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd
hdrg
04.01.02
Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opravena délka pro atribut hdrg z 3 na 5 (str3 -> str5). Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd
2007-03-31
číselník nclpnduv

04.01.02
přidán nový číselník nclpnduv (důvod neaktuálnosti položky NČLP)
2007-03-31
číselník nclppol
neaktuv
04.01.02
přidána nová položka neaktduv (char 8) - důvod neaktuálnosti položky NČLP
2007-04-02


04.01.02
Vydání upgrade DS 04.01.02 s NČLP 2.18.01





 2006-12-20


 04.01.01
 Zavedení DS 04.01.01 s NČLP 2.17.01 do praxe - platí od 1. 1. 2007
 
 
 
Informace k položkám NČLP: 
 
 
Upozornění na některé chyby zaznamenané v praxi:
 
Připomínáme, že v NČLP jsou poměry (frakce) vyjadřované s rozměrem „1“, ne v „%“. 
Jen výjimečně a na žádost jsou připravené paralelní druhotné položky v procentech.
Pracuje-li laboratoř s %, je nutné zajistit při sdělování prostřednictvím DASTA a NČLP příslušný přepočet.
 
Připomínáme, že při realizaci vazeb na NČLP je nutné rozlišovat druhy veličin. 
Pokud jsou odlišné, ale je možný vzájemný převod, musí být náležitě ošetřeno dle pravidel DASTA. 
Viz též dokument k bloku VR z DS3 a DS4: Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.
 
Připomínáme, že položky typu „titr“ mají formát „T“ a zobrazují se jako 1:sdělená hodnota!
(Sdělování hodnoty bez předsazení řetězce „1:“ je chybné!)
 
Pokud je v NČLP uvedena jednotka arb.j., nelze ji zaměňovat za jednotky typu U/l (kU/l či IU/l)!
Jednotky typu U/l jsou prakticky zaměnitelné za IU/l (IU/l se užívají tam, kde je k dispozici mezinárodně uznávaný kalibrátor, jinak je používáno U/l).
 
Všude, kde je v NČLP definována položka s výsledkem semikvantitativním či kvalitativním, má tato položka definovaný formát hodnoty FR (tj. formalizovaný text), tudíž se zde může vyskytnout pouze formalizovaný text (viz příslušná matice textových výsledků MTV) a rozhodně ne číslo v U/l či v jiných jednotkách.
 
Příklad:
Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako  „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.
Pozor, nezaměňovat s numerickými výsledky sdělovanými prostřednictvím bloku  vrn !
 
Poznámka:
Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).
 
 
K objednávce položek NČLP využívejte formulář - např.  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.
 
 
 
Připomínáme k NČLP z předchozích upgrade:
 
NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální"). 
Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP a také v rámci programů ČLP i SLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).
 
Upozornění: 
Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěma způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:
 
1. 
Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).
 
2.
Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty. 
 
Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.
 
Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!
 
 
Druhotné položky NČLP:
 
V NČLP jsou průběžně doplňovány požadované druhotné položky. V definici jsou označené jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž by neměli možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek. 
 
Poznámka:
 
Při realizaci vazeb na položky NČLP můžete využít připojené pomůcky:
NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči
NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči
NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

*dasta
Hlavní blok. Kořen grafu. Varianta pouze pro DS4.
Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce.
Popis struktury bloku v obecném tvaru je k dispozici v odkazu  popis struktury bloků a souborů DS.
Změny realizované od vydání DS4 jsou v seznamu změny v popisu struktury bloků a souborů DS4.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_soubor
a
-40
1
jednoznačná vnitřní identifikace souboru v rámci firmy a jejího programu nebo informačního systému
text předepsané konstrukce
pokyny:
1. povinný
2. viz id_soubor - pokyny

verze_ds
a
8
1
verze datové struktury 
[V_DS] #!, položka klic
pokyny:
1. ve formátu xx.xx.xx,
viz verze datového standardu 
3. viz verze_ds - pokyny
poznámky:
1. například: ”04.16.01”
2. viz verze_ds - poznámky

verze_nclp
a
8
1
verze používaného NČLP
 
(a dalších číselníků DASTA)
[V_NCLP] #!, položka klic
pokyny:
1. ve formátu xx.xx.xx
2. viz verze_nclp - pokyny
poznámky:
například: ”02.58.01”
viz verze číselníků DASTA

bin_priloha
a
1
1
binární datové bloky 
T, B
viz seznam hodnot
pokyny:
viz priloha 
poznámky:
nejčastěji bude = T

ur
a
1
1
určení; typ přenášených dat (v případě pacientských dat též urgentnost sdělení nebo zpracování souboru)
R, S, V, U, O,   B, C, H, T, N
viz seznam hodnot
pokyny:
1. viz blok is a též viz  název souboru 
2. viz ur - pokyny
3. viz 01
poznámky:
viz ur - poznámky
od verze: 
- 4.06.01 přidána hodnota N;
- 4.07.01
hodnota V
- 4.08.01
hodnota O
typ_odesm
a
2
1
typ odesílajícího místa 
[TAB_TO] #!, položka klic
pokyny:
1. viz  název souboru 
2. viz typ_odesm - pokyny
3. viz 01

ozn_soub
a
-50
?
doplňující označení odesílaného souboru 
text 
pokyny:
viz  též název souboru 
od verze 4.12.01 došlo ke změně konstrukce názvu datového souboru pro ÚZIS
potvrzeni
a
1
?
požadavek na potvrzení přijetí souboru
N, P
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitní hodnota = N

zdroj_is 
e

1
informace o firmě a jejím programu nebo IS, kterým byl soubor vytvořen

poznámky:
specifikuje: kod_firmy, kod_prog, verze_prog; 

pm 
e

1
příjmové místo souboru
 
(=komu je soubor určen)

poznámky:
je vždy jen jedno

garant_dat 
e

?
garant odesílaných dat 

pokyny:
1. garantuje všechna data odesílaná v rámci celého bloku DASTA
2. sděluje se, jen pokud to vyžaduje příjemce!
poznámky:
viz garant_dat - poznámky

is 
e

+/
odesilatel (odesílatelé) souboru
(varianta pro DS4)

pokyny:
pokud ur="N", musí být použit element "is" právě jedenkrát
poznámky:
1. tito odesílatelé se podílejí na souboru
2. viz is - poznámky

pd 
e

/1
potvrzení doručení souboru (=zpětné hlášení)

pokyny:
viz pd - pokyny
Od verze 04.07.01
zapojeno
dat_vb 
a

1
datum a čas vytvoření bloku dasta tj.datum a čas vytvoření souboru
formát DTS
pokyny:
viz dat_vb - pokyny

dastaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*dasta
poznámky:
 
Viz:
DS4 - schéma blokové  - DASTA, PM, IS, IP, KU
 
 
id_soubor
pokyny:
Jednoznačná vnitřní identifikace zasílaného souboru. 
Každá firma (= tvůrce příslušného komunikujícího SW) je povinna zajistit jednoznačnost tohoto řetězce pro všechny svoje aplikace, které soubory vytvářejí tj. není možné, aby různé nebo stejné programy u různých uživatelů vytvořily soubor se shodnou identifikací. 
 
Identifikační řetězec musí být bez mezer a povinně začíná osmiznakovým kódem firmy, která soubor generuje - viz číselník  [TAB_KF] popsaný v bloku zdroj_is . Další konstrukce řetězce je libovolná (dle interních směrnic firmy).  
 
Pokud není kód firmy přidělen, lze použít zástupný provizorní kód, který má na první pozici znak ”_” (podtržítko), za kterým následuje 7 písmen. Tento provizorní kód lze používat jen po vzájemné jednoznačné dohodě mezi komunikujícími stranami!
 
Pro konstrukci názvu lze použít tyto údaje:
kod_firmy (z elementu zdroj_is) - povinný osmiznakový údaj určující firmu, od níž je komunikující program nebo IS
kod_prog (z elementu zdroj_is) - kód programu nebo IS jednoznačně specifikovaný firmou, která jej vytvořila
verze_prog (z elementu zdroj_is) - verze programu nebo IS jednoznačně specifikovaná firmou, která jej vytvořila
liccis_prog (z elementu zdroj_is) - licenční číslo programu přidělené firmou, která jej vytvořila
ur - určení souboru (v případě pacientských dat též informace o urgentnosti)
typ_odesm - typ odesílajícího místa
ozn_soub - označení souboru
datum a čas vzniku ve formátu: ”YYYY-MM-DDTHH:MM:SS”
 
Osmiznakový kód firmy je povinný, za ním doporučujeme uvádět kód programu, verzi programu, licenční číslo a datum a čas vzniku.
 
Příklady:   Firma…ABCDEFGH,  OKB v Aši, program... LIS,  verze ... 12.10,  č.licence... 0125
 
ABCDEFGHLIS12.1001252001-09-27T11:23:01	firma+ program+verze+lic. číslo+datum a čas vzniku
ABCDEFGH12345678902001-09-27T11:23:01	firma+unikátní firemní kód pro program, verzi a pracoviště+datum 
a čas vzniku
Tato vnitřní identifikace souboru nemá přímý vztah k názvu souboru. 
Konstrukce názvu souboru zůstává stejná jako v DS 1.20 - viz název souboru .
 
verze_ds
pokyny: 
V této položce je sdělováno, že soubor byl vytvořen na podkladě DS XX.xx.yy (uvedené verze XX.xx a subverze  yy). 
 
Informace o jednotlivých verzích DS jsou v číselníku  [V_DS].  Subverze nejsou do číselníku zapisovány (pouze verze).
 
V rámci verzí budou realizovány zásadní doplňky a úpravy týkající se povinných atributů a elementů.
V rámci subverzí budou realizovány pouze drobné změny a doplňky týkající se popisů anebo nepovinných atributů a elementů.
 
Viz verze datového standardu, číselník verzí [V_DS], záhlaví datového souboru DS a verze číselníků DASTA.
 
poznámky:
Informaci o verzi a subverzi využívají validující parsery. Takové parsery nemusí být (a mnohdy zřejmě ani nebudou) volány při běžném zpracování zprávy informačním systémem. 
 
verze_nclp
pokyny:
V této položce je sdělováno, že odesílatel pracoval s NČLP a příslušnými interními číselníky uvedené verze. 
V položce není záměrně zohledněno případné provizorní rozšíření NČLP o lokální položky (a jeho lokální verze), neboť lokální doplňky do NČLP jsou považované za dočasné a nouzové řešení, které je realizováno pouze provizorně a to vždy jen po vzájemné dohodě komunikujících stran.
 
Informace o jednotlivých verzích NČLP jsou v číselníku [V_NCLP]. V číselníku je uložen výčet NČLP klíčů platných pro tuto verzi.
 
Viz též verze číselníků DASTA.
 
 
Číslo verze NČLP vystupuje při každém generování souborů z programu ČLP i systému SLP.
 
Na úrovni třetího (pravého) dvojčíslí budou vyznačovány pouze drobné změny a naléhavé doplňky položek (položky potřebné pro některé uživatele, které byly doplněny v době mezi upgrade a budou oficiálně distribuovány v nejbližším řádném upgrade).
Na úrovni druhého (prostředního) dvojčíslí budou vyznačovány oficiální upgrade NČLP realizované v definovaných termínech.
První dvojčíslí zůstane neměnné po dobu existence tohoto NČLP s touto současnou filosofií jeho struktury.
 
bin_priloha
seznam hodnot:
Binární datové bloky v souboru:
T = v souboru není odkazováno na žádné binární bloky, jedná se pouze o běžný text (běžná varianta)
B = v souboru je odkazováno na binární datové bloky (libovolného obsahu) 
 
ur
seznam hodnot:
Určení souboru, nebo-li typ přenášených dat:
R = pacientská data - rutinní zpracování 
S = pacientská data  - statimové zpracování = indikace, že má být tento soubor příjemcem zpracován přednostně před ”R” 
V = vitální indikace = indikace, že má být tento soubor příjemcem zpracován přednostně před ”S” - volí se i pro urgentní storna
       (pokud IS nezajišťuje podporu pro „vital“, interpretuje se jako „statim“)
U = výkazy a zprávy pro ÚZIS ČR
O = obálka pro data obecná (nevázaná k pacientovi, ÚZIS, IHE, ČSSZ, číselníkům z bloků „B“ a „C“)
B = laboratorní bloky dat - Laboratorní příručka, profily pro externí zpracování atd.
C = číselníky
H = hlášení a zprávy z oblasti "hygiena a epidemiologie" - je využíváno v paralelním nástroji pro vyšetřování pitné vody „pivo“
T = technická (testovací) data - přenáší se bloky, jejichž struktura je domluvena pouze mezi příjemcem a odesílatelem
N = data pro Českou správu sociálního zabezpečení (zatím HPN - hlášení pracovní neschopnosti)
 
pokyny:
Určení souboru má vztah k příslušnému výběru (zařazení) struktury pro přenos dat v bloku  is (např: ip, ivv, ilp aj.).
Slouží ke konstrukci jména datového souboru - viz  název souboru - ”U”.
 
typ_odesm
pokyny:
Typ odesílajícího místa je od verze DS1.20 povinně kódován do názvu souboru. 
Seznam odesílajících míst - viz  [TAB_TO] . 
Slouží ke konstrukci jména datového souboru - viz  název souboru - ”TT”.
 
potvrzeni
seznam hodnot:
N = nepotvrzovat (implicitní varianta)
P = potvrdit, že soubor byl doručen a přijat 
 
garant_dat
poznámky:
Připraveno pro příjemce typu "IZIP" aj. Blok může být vkládán i do jiných bloků (viz popis v poznámce bloku garant_dat).
 
is
poznámky:
Více odesílatelů (skupin záznamů) může sdružit své záznamy do jednoho souboru a ten je odeslán jako celek na adresu jednoho příjemce (příjmové místo).
 
pd
pokyny:
V bloku pd je sdělován stav doručení souboru - hlášení příjemce o doručení a správnosti souboru. 
Je zasíláno na základě požadavku potvrzeni, který byl připojen k původnímu zasílanému souboru.
 
dat_vb
pokyny:
Datum a čas vytvoření souboru příslušným programem nebo IS. Nejedná se o datum a čas odeslání.
Viz též evidence časů zpracování souboru .
Viz též dat_xx .
 
 
01 - pokyny společné pro ur, typ_odesm:
Konstrukce názvu  vychází z: 
URČENÍ (”U”) a TYPU ODESÍLAJÍCÍHO MÍSTA (”TT”) - viz název souboru .
Upozornění pro tvůrce DS:
Jednoznačnou identifikací souboru je jeho vnitřní identifikace ”id_soub”

*zdroj_is  – zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program
Jednoznačné určení firmy, programu a jeho verze (nebo licenčního čísla).
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
kod_firmy
a
8
1
kód firmy, jejímž programem byl vytvořen (tento) soubor 
[TAB_KF] #!, položka klic
pokyny:
1. informace důležité pro prohlížecí programy a pro tvorbu ”id_soubor”
2. viz kod_firmy - pokyny
od 3.01.01
provizorní kód začíná znakem "_"
kod_prog
a
-8
1
kód programu, kterým je soubor vytvořen
libovolný text, v rámci firmy jednoznačný
pokyny:
viz kod_prog - pokyny
poznámky:
viz 01

verze_prog
a
-8
?
verze programu, kterým je soubor vytvořen 
libovolný text, v rámci firmy
a jejího programu jednoznačný
pokyny:
viz verze_prog - pokyny
poznámky:
viz 01

liccis_prog
a
-8
?
licenční číslo programu, kterým je soubor vytvořen
libovolný text přidělený firmou
poznámky:
viz liccis_prog - poznámky

zdrojisAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
Blok je prvotně využíván k jednoznačnému určení IS, z něhož jsou odesílána dat (volání z bloku dasta).
Okrajově je používán k určení SW, kterým byl automaticky kompletován Souhrn o pacientovi, případně SW kterým byl realizován převod dat (volání z ku_z_patsumdat aj.).
 
 
kod_firmy
pokyny:
Kód každé z firem je vždy na 8 znaků bez mezer (velká písmena) - viz [TAB_KF].
Noví firemní uživatelé DS se registrují u správce datového standardu. Provizorně mohou pro testování a ladění používat zástupné provizorní (neadresné) kódy firem.
 
Korektní kód firmy je nutný pro zajištění jednoznačné konstrukce povinné identifikační položky ”identifikace souboru” v bloku dasta (viz ”id_soubor”  v rámci bloku dasta).
 
Pokud není kód firmy přidělen, lze použít zástupný provizorní kód, který má na první pozici znak ”_” (tzv. "podtržítko"), za kterým následuje 7 písmen. 
 
Tento provizorní kód lze používat jen po vzájemné jednoznačné dohodě mezi komunikujícími stranami! 
 
 
kod_prog
pokyny:
Kód programu si definuje firma. Je povinna zajistit jeho jednoznačnost v rámci svého právního subjektu - tj. jednoznačnost ve vazbě na kod_firmy. Viz též poznámka 01.
 
verze_prog
pokyny:
Verzi programu si definuje firma. Je povinna zajistit jeho jednoznačnost v rámci svého kódu programu kod_prog. 
Viz též poznámka 01.
 
liccis_prog
poznámky:
Licenční číslo programu je v rámci firmy vždy jednoznačné. 
 
01- poznámky společné pro kod_prog, verze_prog:
Více uživatelů tohoto produktu této firmy má program se stejným kódem a případně i verzí. To nemusí vadit, rozlišení lze realizovat např. za pomoci licenčního čísla aj. 

*prot_kom  – protokol o komunikaci
Tabulka informující IS příjemce o omezeních a specifikacích v zaslaných datových blocích. Vyplývá z možností systému odesílatele a z omezení systému příjemce (a také z domluvených pravidel). Může být významná z hlediska kontrol na straně příjemce, společného řešení kolizních stavů , zpracování dat příjemcem i pro případný audit. Bude dořešeno dle požadavků z praxe.

{bude dořešeno dle zkušeností z provozování DS v praxi - nyní je uvolněno jen v tomto rozsahu!}

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
pd_n
a
1
?
bude používáno potvrzení za pomoci bloku pd ?
A, E, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitní hodnota = N


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*prot_kom
poznámky:
Blok prot_kom může být dále doplňován dle zkušeností z praxe (na základě námětů uživatelů a tvůrců IS).

Co by mohlo být doplněno do tohoto bloku prot_kom vyplývá mimo jiné z předběžných návrhů, které jsou zařazené do pracovního dokumentu počáteční specifikace práce s DS a nastavení komunikace.

 pd_n
seznam hodnot:
A = bude vždy
E = bude jen při chybě
N = nebude (implicitní) 

*pm – příjmové místo
Základní informace o příjemci zasílaného souboru. Pro DS3 i DS4.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ico
a
8
?
IČ - identifikace právního subjektu ZZ příjemce
řetězec číslic
pokyny:
určeno pouze pro ČR,
uvádějte vždy, je-li dostupné
poznámky:
viz 01

icz
a
8
?
identifikační číslo ZZ pracoviště příjemce
řetězec číslic
pokyny:
určeno pouze pro ČR,
uvádějte vždy, je-li dostupné
poznámky:
1. především pro pojišťovny
2. viz 01

icp
a
8
?
identifikační číslo pracoviště příjemce
řetězec číslic
pokyny:
určeno pouze pro ČR 
poznámky:
1. především pro pojišťovny
2. viz 01

icl
a
8
?
identifikační číslo  
lékaře příjemce 
řetězec číslic
pokyny:
určeno pouze pro ČR 
poznámky:
1. viz icl_pozn
2. především pro pojišťovny
3. viz 01

pcz
a
3
?
pořadové číslo ZZ pracoviště příjemce
řetězec číslic
pokyny:
určeno pouze pro ČR 
poznámky:
1. především pro ÚZIS ČR
2. viz 01

oddel
a
5
?
oddělení příjemce
kód (písmena a číslice)
pokyny:
určeno pouze pro ČR 
poznámky:
1. viz oddel_pozn
2. především pro ÚZIS ČR
3. viz 01

sr_typ
a
1
?
typ příjemce 
(SR)
L, O
viz seznam hodnot
pokyny:
určeno pouze pro SR
v současné době se uvádí „O“

sr_pois
a
4
?
kód pojišťovny příjemce 
(SR)

pokyny:
určeno pouze pro SR
údaj se již neužívá (historický)
od 
DS3.17.04
DS4.08.04
se neužívá
sr_kod
a
12
?
kód PZS příjemce 
(SR)

pokyny
1. přiděluje UDZS
2. určeno pouze pro SR
změna od
DS3.17.05
DS4.08.05
sr_lekar
a
9
?
kód lékaře příjemce
(SR)

pokyny
1. přiděluje UDZS
2. určeno pouze pro SR
nové od
DS3.17.05
DS4.08.05
as 
e

1
adresa příjemce - spojení

pokyny:
viz as_pokyny

a 
e

?
adresa příjemce

pokyny:
1. typ adresy = ”P”
2. pokud v bloku "dasta" ur="N", musí být element "a" použit právě jedenkrát
3. pokud v bloku "dasta" ur="N", musí být v elementu "jmeno" název SSZ

pmAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*pm
pokyny k celému bloku:
V hlavním bloku dasta je vždy jen jeden blok pm - zasílaný soubor je určen jen pro jednoho příjemce.

icl
poznámky:
 Pro potřebu pojišťovny byli lékaři identifikováni pomocí IČL a pracoviště bylo jen
variabilním symbolem - dělení IČZ na IČL.
Poté bylo místo dělení IČZ na IČL zavedeno dělení IČZ na IČP.  Jednalo se zvláště u velkých nemocnic o podstatnou změnu. 
U ZZ, kde se jedná o jediného lékaře se nezměnilo často nic; pokud má nyní jedno IČP, je stejné, jako bývalo jeho IČL. Pokud má ale nasmlouváno více odborností, má na každou zvlášť IČP!

oddel
poznámky:
První 2 místa tvoří kód oddělení, třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková, 0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou kódem pracoviště. Údaj vyžaduje ÚZIS ČR. 

sr_typ
seznam hodnot:
L = lékař
O = oddělení

01 - poznámky společné pro ico, icz, icp, icl, pcz, oddel:

Pro praxi je (může být) potřebná tato množina identifikačních údajů příjmových a odesílajících míst:
IČO (8) - identifikace právního subjektu zdravotnického zařízení (údaj potřebný mimo jiné i pro NZIS) - nyní IC
1.	IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)
1.	IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)
	IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno) 
ODB (3) – odbornost (odbornost není sdělována prostřednictvím tohoto bloku, lze ji zadávat pouze v bloku autor )

PCZ (3) - pořadové číslo zdravotnického zařízení v rámci právního subjektu (údaj potřebný pro NZIS)
ODDEL (5) - číslo oddělení -včetně pracoviště (údaj potřebný pro NZIS)  


Pro pojišťovny je významné IČZ a IČP (IČL dříve).
Pro ÚZIS ČR je významné ICO, PČZ a ODDEL.
Některé IS s IČL již nepracují, většina ale IČL stále používá. Není vyloučen návrat k IČL.

Pokud je údaj ICO v praxi kratší než 8 znaků, jedná se o chybu, pravděpodobně nebyly vypsány úvodní nuly. Toto DS neřeší, je věcí příslušného IS odesílatele.

Definice - viz www.isvs.cz. 

as
pokyny:
pokud v bloku "dasta" ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), musí být typ="I" (interní dohoda), element "vnitrni" musí obsahovat třímístný kód SSZ (dle číselníku C_OKR - viz http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5882936A-7A09-48E7-8F7D-015FFC26CB2D/0/C_COKR.htm) 

*is – odesílatel - varianta pro DS4
Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru a data pacienta nebo pacientů. Varianta pouze pro DS4.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ico
a
8
?
IČ identifikace právního subjektu ZZ odesílatele 
řetězec číslic
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. uvádějte vždy, je-li dostupné
3. viz ico - pokyny
poznámky:
viz ico - poznámky

icz
a
8
?
identifikační číslo ZZ pracoviště odesílatele
řetězec číslic
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. především pro pojišťovnu 
3. uvádějte vždy, je-li dostupné
4. viz icz - pokyny
poznámky:
viz icz - poznámky

icp
a
8
?
identifikační číslo pracoviště odesílatele
řetězec číslic
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. především pro pojišťovnu 
3. viz icp - pokyny
poznámky:
viz icp - poznámky

icl
a
8
?
identifikační číslo  
lékaře odesílatele
řetězec číslic
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. viz icl - pokyny
poznámky:
1. viz icl - poznámky
2. viz icl - poznámky

pcz
a
3
?
pořadové číslo ZZ pracoviště odesílatele
řetězec číslic
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. především pro ÚZIS ČR 
3. viz pcz  - pokyny
poznámky:
viz pcz - poznámky

oddel
a
5
?
oddělení odesílatele
kód (písmena a číslice)
pokyny:
1 položka určená pouze pro ČR
2. především pro ÚZIS ČR 
3. viz oddel  - pokyny
poznámky:
1. viz oddel - poznámky
2. viz oddel - poznámky

oavl
a
11
?
osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři
kód (písmena a číslice)
pokyny:
1. vyplňuje se jen tehdy, je-li odesílatelem laboratoř mající osvědčení
2. viz oavl - pokyny
poznámky:
viz oavl - poznámky

sr_typ
a
1
?
typ odesílatele
(SR)
L, O
viz seznam hodnot
pokyny:
položka určená pouze pro SR
v současné době se uvádí „O“

sr_pois
a
4
?
kód pojišťovny odesílatele 
(SR)

pokyny:
položka určená pouze pro SR
údaj se již neužívá (historický)
od
DS4.08.04
se neužívá
sr_kod
a
12
?
kód PZS odesílatele
(SR)

pokyny:
1. položka určená pouze pro SR 
2. přiděluje UDZS
změna od 
DS4.08.05
sr_lekar
a
9
?
kód lékaře odesílatele
(SR)

pokyny:
1. položka určená pouze pro SR 
2. přiděluje UDZS
nové od 
DS4.08.05
as 
e

1
adresa - spojení

pokyny:
1. povinný údaj z hlediska filozofie DS
2. viz as - pokyny

os
e

*
odesílatel - spojení

poznámky:
blok byl vložen pro 
zaslání certifikátů pro šifrování zpětné komunikace
nové od verze 4.06.01
a 
e

?
adresa odesílatele

pokyny:
typ adresy = ”O”

ip
e

+/
pacient (varianta pro DS4)

podmínky:
viz 01
pokyny:
1. pacientů může být více,
data pro jednoho pacienta mohou být zasílána i ve více blocích ip
2. viz ip - pokyny
poznámky:
viz ip - poznámky

idu 
e

/+
data pro ÚZIS ČR

podmínky:
viz 01
pokyny:
souborů může být více
poznámky:
viz idu - poznámky
od verze 4.12.01kompletně přepracováno
ido
e

/+
obálka pro data obecná
 
Obsahuje:
bloky pro ZZS - hlášení atd.

podmínky:
viz 01
pokyny:
souborů může být více
nové od DS04.08.01
ivv 
e

/+
vykázané výkony 
a podklady pro MIS 

podmínky:
viz 01
pokyny:
souborů může být více
poznámky:
viz ivv - poznámky
připraveno
pro další 
verzi DS;
nyní pouze zapojen "ivv"
ilb 
e

/+
laboratorní bloky dat
a Laboratorní příručky

podmínky:
viz 01
pokyny:
bloků může být více
poznámky:
viz ilb - poznámky

ilc 
e

/+
číselníky 

podmínky:
viz 01
pokyny:
bloků může být více
poznámky:
viz ilc - poznámky

ihe 
e

/+
hygiena a epidemiologie

podmínky:
viz 01
pokyny:
bloků může být více
poznámky:
viz ihe - poznámky
zařazeno jen formálně,
nyní řešeno
mimo DS
text 
e

/+
technická (testovací) data

podmínky:
viz 01
pokyny:
textů může být více
poznámky:
viz text - poznámky

isAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*is
poznámky:
Je zachováno původní označení bloku z DS 1.20 (”skupina záznamů odesílatele”).
 
ico, icz, icp, icl, pcz, oddel
pokyny:
 
Pro praxi je (může být) potřebná tato množina identifikačních údajů příjmových a odesílajících míst:
IČO (8) - identifikace právního subjektu zdravotnického zařízení (údaj potřebný mimo jiné i pro NZIS) - nyní "IČ"
IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)
IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)
IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno) 
ODB (3) – odbornost (odbornost není sdělována prostřednictvím tohoto bloku, lze ji zadávat pouze v bloku autor
PCZ (3) - pořadové číslo zdravotnického zařízení v rámci právního subjektu (údaj potřebný pro NZIS)
ODDEL (5) - kód oddělení -včetně pracoviště (údaj potřebný pro NZIS)  
 
poznámky:
Pro pojišťovny je významné IČZ a IČP (IČL dříve).
Pro ÚZIS ČR je významné ICO, PČZ a ODDEL.
Některé IS s IČL již nepracují, většina ale IČL stále používá. Není vyloučen návrat k IČL.
(ICO by mělo být k dispozici vždy, nyní se nepředpokládá komunikace soukromých osob.)
 
Pokud je údaj ICO v praxi kratší než 8 znaků, jedná se o chybu, pravděpodobně nebyly vypsány úvodní nuly. Toto DS neřeší, je věcí příslušného IS odesílatele.
 
Definice - viz www.isvs.cz .
 
icl
poznámky:
Pro potřebu pojišťovny byli lékaři identifikováni pomocí IČL a pracoviště bylo jen
variabilním symbolem - dělení IČZ na IČL.
Poté bylo místo dělení IČZ na IČL zavedeno dělení IČZ na IČP.  Jednalo se zvláště u velkých nemocnic o podstatnou změnu. 
U ZZ, kde se jedná o jediného lékaře, se nezměnilo často nic; pokud má nyní jedno IČP, je stejné, jako bývalo jeho IČL. Pokud má ale nasmlouváno více odborností, má na každou zvlášť IČP!
 
oddel
poznámky:
Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV). Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.
Při vzniku nového oddělení je třeba konkrétní pořadové číslo oddělení ověřit na příslušném krajském odboru ÚZIS ČR.
 
sr_typ
seznam hodnot:
L = lékař
O = oddělení 
 
oavl
pokyny:
Zadává se "osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři dle zák. č. 258/00 Sb. v platném znění".
Kód ("číslo osvědčení")  přiděluje SZÚ jako autorizující osoba.

poznámky:
Kód je 11-ti místný ve tvaru: X0000000000, kde 
na 1. místě je písmeno označující kraj, 
pak 3-místné pořadové číslo žadatele, 
pak 2-místné pořadové číslo pracoviště žadatele (poznámka - jedná se spec. o rozlišení různých detašovaných a na různých adresách sídlících pracovišť téže právnické osoby), 
pak 3-místné pořadové číslo vydávaného osvědčení a nakonec poslední dvojčíslí je rok vydání osvědčení.
Kód je ve vazbě na registr autorizovaných laboratoří.

as
pokyny:
1. Z hlediska DS je povinný pouze údaj ”adresa spojení”. Povinnost ostatních položek určuje povaha předávaných dat.
 
2. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), musí mít v bloku "as" atribut "typ" hodnotu "E", v elementu "obsah" se uvede email, na který má být zaslána informace o zpracování. Hodnota elementu může být i prázdná (emailová adresa není vyžadována), protože odpověď s informací o zpracování bude vždy zasílána stejným komunikačním kanálem jako podání (ISDS, VREP apod.).
 
ip
pokyny:
Stěžejní blok (element) obsahující data sdělovaného pacienta.
Pro každého pacienta se blok opakuje.
 
Pozor! 
Z definice vyplývá, že data pro jednoho pacienta mohou být obecně zasílána i ve více blocích ip, kde mohou být také údaje ke stejnému času události. Například pokud by byla část požadavků na vyšetření hrazena pojišťovnou a část např. z grantu, budou požadavky zaslány ve dvou samostatných blocích ip, ve kterých budou různé údaje v bloku pv, ale totožné v případně sdělovaném bloku p (bloky pv a p jsou součástí bloku ip).
 
poznámky:
Tento blok je v rámci bloku is využíván nejčastěji. (Mohou se ale vyskytovat i bloky jiné.)
Viz též  dasta  - atribut ur = R, S, nebo V !
 
idu
poznámky:
”Data pro ÚZIS ČR” - hlášení a výkazy pro NZIS.
Viz též  dasta  - atribut ur = U !
 
ido
poznámky:
Obálka pro data nepatřící do skupin IP, IDU, IVV, ILB, ILC, IHE. Slouží mimo jiné pro komunikaci se ZZS.
Viz též  dasta  - atribut ur = O !
 
ilb
poznámky:
Laboratorní bloky dat jsou připravovány zejména s ohledem na sdělování laboratorních informací typu “laboratorní příručka”, bloky pro hodnocení kvality (EQA) a různé statistické studie (připravováno). Neslouží běžně jako podklady pro manažerské informační systémy.
Viz též  dasta  - atribut ur =B !
 
ilc
poznámky:
Číselníky slouží ke sdělování a k aktualizaci číselníků potřebných pro IS.  Slouží nejčastěji k aktualizaci sdílených číselníků pro DS. 
Viz též  dasta  - atribut ur = C !
 
ihe
poznámky:
Data pro HEM (hygiena a epidemiologie - hlášení). 
Zařazeno formálně, nyní řešeno samostatným celkem (se strukturou DASTA) z důvodů legislativních.
Viz též  dasta  - atribut ur = H !
 
text
poznámky:
Technická (testovací) data jsou připravena zejména s ohledem na individuální potřeby dvou komunikujících stran.
V popisu DS již nebude dále komentováno. (Slouží zejména pro ladící záležitosti.)
Viz též  dasta  - atribut ur = T ! Viz též text .
 
 
01 - podmínky společné pro ip, idu, ido, ivv, ilb, ilc, ihe, text:
Ve struktuře bloků ”is” může být několik elementů typu ip, anebo několik elementů idu, anebo několik elementů ido, anebo několik elementů ivv, anebo několik elementů ilb, anebo několik elementů ilc, anebo několik elementů ihe, anebo několik elementů text - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta "! 
 
 
Různé elementy (ip, idu, ido, ivv, ilb, ilc, ihe a text) se nemohou vyskytovat v jednom bloku is a souboru dasta současně! 
Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V). 
Tato podmínka je realizována v XML.
POZOR!
Zařazení příslušného elementu musí být: 
ve vztahu k atributu ur v bloku dasta 
a promítá se také do názvu souboru (viz název souboru DS a jeho konstrukce).
 
Tabulka vztahu mezi atributem ur datového bloku dasta a příslušným blokem ixx volaným z bloku is:
atribut ur 
v bloku dasta
odpovídající blok
ixx 
v bloku is
 
obsah bloku, poznámka

R, S, nebo V
IP
data pacienta 
(rutina, statim, vitální indikace)

U
IDU
data pro ÚZIS ČR

O
IDO
obálka pro data obecná (jiná)
využívá ZZS
B
ILB
laboratorní bloky 
(laboratorní příručky, bloky EQA aj.)
využívá se pouze okrajově
C
ILC
laboratorní a jiné číselníky
využívá se pouze okrajově
H
IHE
data pro hygienu a epidemiologii 
(vyšetření pitné vody „PIVO“ aj.)
řeší se jinou cestou, 
zařazeno jen formálně 
N
IP
data pro ČSSZ
(neschopenky aj.)
T
TEXT
pomocný technický blok pro realizaci testů
využívá se pouze k technickým účelům, pomocné


*pd – potvrzení doručení
Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_soubor
a
-40
1
identifikace přijatého souboru
text
pokyny:
1. identifikace původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno
2. viz id_soubor - pokyny

stav
a
1
1
indikace bezchybného přijetí souboru
“A,N,O”
viz seznam hodnot
pokyny:
pokud v bloku "dasta" ur="N", mohou být použity pouze hodnoty "A" nebo "N"

chyba_pd 
e

*
specifikace chyby

pokyny:
určení a lokalizace chyby v souboru
poznámky:
viz chyba_pd - poznámky

as 
e

1
adresa spojení

pokyny:
typ adresy = “O”

dat_os 
e

?
datum a čas odeslání původního zaslaného souboru dasta odesílatelem
formát DTS
pokyny:
kdy byl soubor odesílatelem fyzicky odeslán

dat_ps 
e

1
datum a čas přijetí původního zaslaného souboru dasta
formát DTS
pokyny:
1. kdy byl soubor příjemci fyzicky doručen
2. viz dat_ps - pokyny


[XML Schema] 


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*pd
pokyny společné pro celý blok:
To, zda bude nebo nebude potvrzení doručení zasíláno, bude předmětem dohody komunikujících stran - viz prot_kom .

Pokyny pro HPN (v bloku "dasta" ur="N"):
V jednom podání (souboru) hlášení pracovní neschopnosti (HPN) je možné zaslat více formulářů (různých dílů neschopenek různých pacientů – formulář je definován blokem ip). V případě chyby v jednom či více formulářích budou ostatní bezchybně vyplněné formuláře zpracovány.
Informace o výsledku zpracování (tj. odpověď), tedy o přijetí jednotlivých formulářů do zpracování či o jejich odmítnutí z důvodu chyby zasílá systém ČSSZ stejným komunikačním kanálem, kterým podávající podal podání. Při komunikaci přes ISDS zašle systém ČSSZ odpověď ve formátu XML do datové schránky podávajícího (ze které zaslal podání). V případě komunikace přes VREP připraví systém ČSSZ odpověď a podávající si ji dotazem na výsledek zpracování (poll, definován v podávacím a dotazovacím protokolu pro e-podání ČSSZ) vyzvedne.
Pro podání ve formátu DASTA v3 (HPNDS3) je odpověď zasílána též ve formátu DASTA v3, a to v bloku pd. Pro každý formulář z původního podání je do bloku pd vložen jeden či více bloků chyba_pd. V atributu lokalizace bude uvedeno pořadové číslo formuláře z původního podání. 
V popisu chyby (atribut popis) bude v případě úspěšného vstupního zpracování text „OK“ a atribut ošetření nebude přítomen.
V případě chyb ve formuláři bude atribut ošetření přítomen a naplněn hodnotou „I“, atribut popis bude obsahovat popis chyby a atribut kod bude obsahovat kod chyby.

id_soubor
pokyny:
Zde je vracena identifikace přijatého souboru id_soubor z hlavního elementu dasta.

stav
seznam hodnot:
A = soubor přijat bez chyby
N = soubor přijat, ale je chybný (syntaktická nebo sémantická chyba); výčet chyb může být uveden v elementu chyba_pd
O = kolize při příjmu na straně příjemce, prosíme zaslat opakovaně se stejným id_souboru jako měl soubor s kolizí

chyba_pd
poznámky:
Nyní volným textem.

Tento element bude průběžně naplňován a upravován v dalších verzích DS dle požadavků z praxe. 

dat_ps
pokyny:
Datum a čas fyzického doručení souboru příjemci. Neuvádí se datum a čas zpracování, ten lze evidovat samostatně. 

*chyba_pd – popis chyby v přijatém souboru
Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby. 

{distribuováno od verze 2.01.01}

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


název chyby



kod
a
-3
1
kód chyby 

pokyny:
viz kod - pokyny

lokalizace
a
-64
?
specifikace, případně lokalizace chyby v souboru

poznámky:
viz lokalizace - poznámky

osetreni
a
1
?
ošetření chyby
“O, I “ 
viz seznam hodnot
pokyny:
stav (způsob) zpracování chyby v IS příjemce (jak byla kolize řešena)

popis
a
-255
?
popis chyby 
volný text
pokyny:
popis chyby vytvářený přímo informatikem příjemce


[XML Schema]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), předává se v atributu "lokalizace" číslo formuláře (cfrm z bloku hpn), v atributu "popis" název chybného elementu či atributu, popis chyby, ...
 
kod
pokyny:
Informace o příjemcem objevené chybě v zaslaném souboru. Sdělení zasílá příjemce původnímu odesílateli.
Chyba je blíže specifikována a lokalizována. Není předpokládáno její automatické opravování.

Číselník chyb je rozdělen do kategorií (s předpokladem doplňování). 
Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz poz.2. 
Např. pro kategorii: 
I.  - není uvedeno
II.  - číslo řádku, případně i znaku na řádku, 
III. - identifikátor elementu, atributu, 
IV. - označení případu v LIS, NIS apod.
Chybami komunikace se zabývá komunikační vrstva (FTP,http , apod) - tyto chyby se zde neřeší, nejsou tedy v číselníku.

I. - chyby nerozlišené
000
Chyba nerozlišená, popis v textu

II. - chyby struktury a obsahu XML dokumentu
X01
Dokument není ”well formed XML” - nepárové značky aj.
X02
Chybí povinná položka.
X03
Neznámý atribut.
X04
Neznámý element. 
X05
Nedovolené opakované použití. 
X99
Jiná/nerozpoznaná

III. - chyby obsahu a vazeb údajů DS
D01
Nevhodná délka (příliš dlouhé).
D02
Neodpovídá povolenému výčtu hodnot. 
D03
Hodnota mimo přípustný rozsah.
D04
Neodpovídá číselníku internímu nebo externímu = chybný kód z číselníku.
D99
Jiná/nerozpoznaná

IV. chyby obsahu (a vazeb) na úrovni aplikace 
A01
Chybný/neznámý identifikátor
A99
Ostatní

Číselník bude postupně doplňován (dle praxe).

Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

lokalizace
poznámky:
Lokalizace chyby - určení místa, kde byla chyba objevena (v některých situacích může být jen orientační).
Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz kod - pokyny

Např. pro kategorii: 
I.   lokalizace není uvedena
II.  bude číslo řádku, případně i znaku na řádku, 
III. bude identifikátor elementu, atributu, 
IV. bude označení případu v LIS, NIS apod.

osetreni
seznam hodnot:
O = odmítnuto (nezpracováno)
I = ignorováno (zpracováno i s chybou)
 

*ip – pacient
Základní blok nesoucí aktuální data vztažená pouze k jednomu pacientovi „id_pac“. 
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_pac
a
-10
1
identifikace pacienta v IS odesilatele
číslo (znakově);
v délce 9
nebo 10
znaků
pokyny:
viz id_pac - pokyny

poznámky:
viz id_pac - poznámky

typ_id_pac
a
   1
?
typ identifikace pacienta
0, 1
viz seznam hodnot
pokyny:
1. implicitní hodnota je 0 
(0 = korektně identifikovaný pac.)
2. viz typ_id_pac - pokyny
nové od
DS 4.13.01
rodcis
e
-10
?
rodné číslo 
číslo (znakově);
v délce 9 nebo 10 znaků
pokyny:
1. Je-li v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je rodné číslo povinné.
2. korektní, nebo žádné
viz rodcis - pokyny 

rip
e
-10
?
RIP - resortní identifikátor pacienta
volný text
pokyny:
údaj dle pokynů ÚZIS
 
nové od
DS 4.21.02
id_card

e

?
občanský průkaz 

pokyny:
fakultativní údaj potřebný pro vydávání certifikátů a potvrzení
nové od
DS 4.21.02
passport

e

?
cestovní pas

pokyny:
fakultativní údaj potřebný pro vydávání certifikátů a potvrzení
nové od
DS 4.21.02
jmeno
e
-40
?
jméno
volný text
pokyny:
1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je jméno povinné.
2. korektní, nebo žádné
poznámky:
viz jmeno - poznámky
4.16.01 prodloužení 
z -24 na -40
prijmeni
e
-40
1
příjmení 
volný text
pokyny:
1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je příjmení povinné.
2. pokud není známo, lze uvést
např: ”neznámý muž”
poznámky:
viz prijmeni - poznámky
4.16.01 prodloužení 
z -35 na -40
titul_pred
e
-35
?
titul před jménem 
volný text
poznámky:
1. není formalizováno
2. viz titul_pred - poznámky

titul_za
e
-35
?
titul za jménem
volný text
poznámky:
1. není formalizováno
2. viz titul_za - poznámky

dat_dn 
e

?
datum a čas narození
formát 
D, nebo DT,
MR, či R
pokyny:
D, nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje,
v nouzi lze i MR, či R
4.16.01 povoleno
MR a R
misto_nar
e
-40
?
místo narození
volný text
pokyny:
uvádí se místo a okres a případně stát
nové od 4.16.01
stat_pris
e 
-3
? 
státní příslušnost 
dle kódování
ISO 3166 používá se kód 
3 znaky
poznámka:
ČR = CZE
Státní občanství dle zákona 186/2013. Státní občanství, jak je uváděno na oficiálních dokladech k prokázání identity.
nové od 4.16.01
dat_de 
e

?
datum a čas úmrtí
formát 
D, nebo DT,
MR, či R
pokyny:
D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje,
v nouzi lze i MR, či R
4.16.01 povoleno
MR a R
sex
e
1
?
pohlaví úřední
M, F, X
viz seznam hodnot
poznámka:
administrativní údaj, 
tzv. „úřední pohlaví“
Poznámka:
Bude-li praxe žádat, doplní se: „pohlaví při narození“, 
„genderová identifikace“ + příslušný číselník.
4.16.01
X = název
„nerozlišeno“

4.26.01 doplněn popis a poznámka
sex_klin
e
1
?
pohlaví pro klinické použití
M, F, X
viz seznam hodnot
pokyny:
běžně se uvádí pohlaví úřední,
sex_klin je fakultativní výjimečný;
pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klinické praxi - např. při výběru ref. mezí u škál atd. 
nové od 4.26.01
rod_prijm
e
-40
?
rodné příjmení
volný text
pokyny:
korektní nebo žádné
4.16.01 prodloužení 
z -35 na -40
jine_idu
e
-70
?
jiné identifikační údaje
volný text
poznámky:
pomocný fakultativní údaj
(např. pro neidentifikované osoby) 

typ_sdel
e
-3
?
typ zasílané množiny informací v bloku ip
ALL, PS, KU, viz seznam hodnot
pokyny:
viz typ_sdel - pokyny
nové od 
4.16.01
duvernost
e
1
?
 
důvěrnost sdělovaných dat
1, 2, 3
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duvernost - pokyny
nové od 4.16.01
jazyk
e
 
*
komunikační jazyk pacienta
 
pokyny:
není-li uvedeno, předpokládá se čeština = cs-CZ
nové od 4.16.01
ipi_o 
e

?
identifikační údaje odesílané 
(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:
1. slouží IS (LIS), který odesílá informace jinému IS (LIS) 
2. viz ipi_o - pokyny

ipi_v 
e

?
identifikační údaje vracené 
(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:
1. slouží IS (LIS), který vrací informace jinému IS 
2. viz ipi_v - pokyny

a 
e

*
adresy vázané k pacientovi 

pokyny:
viz a - pokyny

povolani
e
 
*
povolání pacienta
 

nové od 4.16.01
h 
e

*
výška a hmotnost standardní
(a další případné údaje)

pokyny:
viz h - pokyny

fyznal
e
 
*
fyzikální nález
 
poznámka:
tlak systolický a diastolický, 
srdeční frekvence, saturace,
dechová frekvence…
nové od 4.16.01
grav
e
 
?
gravidita pacientky
 
(sděluje se pouze aktuální gravidita, ne předchozí)
 
poznámka:
informace potřebná i pro laboratoře; logicky může patřit i k urgentním informacím
nové od 4.16.01
pv_pac 
e

1
platební vztah aktuální

pokyny:
1. vázaný ke sdělovaným výkonům nebo fakturám
2. viz pv_pac - pokyny

p 
e

*
údaje o zdravotní pojišťovně (zdravotních pojišťovnách)

pokyny:
viz p - pokyny

n 
e

?
údaje pro NZIS

pokyny:
viz n - pokyny (v gesci ÚZIS)

u 
e

?
urgentní informace 
o pacientovi 

pokyny:
1. důležité údaje významné z hlediska klinického 
(tj. to, co nesmí být přehlédnuto)
2. viz u - pokyny

an 
e

?
anamnéza souhrnná neformalizovaná

pokyny:
1. společné pro všechny obory
2. viz an - pokyny

anf
e

?
anamnéza formalizovaná

pokyny:
1. společné pro všechny obory
2. viz an - pokyny
nové od
4.25.01
oc 
e

?
očkování

pokyny:
viz oc - pokyny

dg 
e

?
diagnózy

pokyny:
1. kompletní dostupné informace k pacientovi; aktuální dílčí informace pro potřebu klinických událostí se zadávají v blocích ku
2. viz dg - pokyny

le 
e

?
podávané léky

pokyny:
1. kompletní dostupné informace k pacientovi; 
aktuální informace pro potřebu klinických událostí se zadávají v bloku příslušných klinických událostí (např. pro LIS, LIMS aj.)
2. viz le - pokyny

lek
e

?
léky vydané lékárnou

pokyny:
pouze informace o lécích vydaných lékárnou
bude upraveno, nebo z DASTA
vyjmuto 
chv
e
 
*
chirurgické a jiné výkony
 
poznámka:
logicky může patřit i k urgentním informacím (dle obsahu) 
nové od 4.16.01
fzs
e
 
?
faktory životního stylu
 
(kouření, alkohol, drogy, pohyb)
 
předpřipravený datový blok,
jeho naplnění je v jednání,
bude dokončeno v dalších verzích
nové od 4.17.01
ld
 
e
 
?
léčebná doporučení
 
 
 
poznámka:
připraveno nyní jako jeden společný dokument - text,
v případě potřeby lze doplnit možnost opakovaného volání
(vychází z pokynu v PatSum)
nové od 4.17.01
 
fs
 
e
 
?
funkční stav pacienta
 
(soběstačnost, invalidita aj.)
 
poznámka:
připraveno nyní jako jeden společný dokument - text,
v případě potřeby lze doplnit možnost opakovaného volání
(vychází z pokynu v PatSum)
nové od 4.17.01
 
pn 
e

?
pracovní neschopnosti

pokyny:
viz pn - pokyny
(v gesci ČSSZ)

ku
e

?
klinické události

poznámky:
obsahuje soubor klinických událostí různých typů a fází

ipAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
V bloku ip se sdělují aktuální data pacienta a to v rozsahu, který vyplývá z příslušného typu komunikace.
 
K datům sdělovaným v bloku ip není přiřazeno ID, s ID se pracuje až v blocích ku (klinické události).
Pro sdělování a uchovávání dat pacienta v rozsahu bloku ip slouží klinická událost PATSUM.DAT.
Pokud je nutné připojit k objednávce nebo zprávě (ku_o či ku_z) identifikační údaje pacienta platné v čase vzniku objednávky či zprávy, vloží se tyto údaje do datového bloku ku_pac (je volán z ku_z, může být doplněn též do ku_o).
Pokud je nutné připojit k objednávce (ku_o) informace o pacientovi v rozsahu bloku ip, připojí se k objednávce potřebné informace prostřednictvím datového bloku ku_z s událostí PATSUM.DAT (viz ku_z_patsumdat + viz též položka ku_prilohy v ku_o).
 
 
Poznámka k přechodu z DS3 na DS4:
V bloku IP v rámci standardu DS4 nejsou oproti IP v DS3 bloky: au, fa, z, v, lo, zon, loi_p - toto vše je řešeno obecnějším a univerzálnějším blokem ku - viz klinické události - přehled.
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
 
id_pac
pokyny:
Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele.
Do položky ”id_pac” je vkládáno (v tomto pořadí):
2.	korektní rodné číslo pacienta, pokud toto existuje a je zároveň číslem pojištěnce (v délce 9 nebo 10 znaků bez lomítka a bez koncové mezery u devítimístných čísel)
3.	korektní číslo pojištěnce uvedené v IS odesílatele, pokud existuje
4.	generované číslo pojištěnce v IS odesílatele (způsob generování je domluven s příjemci, vychází z tvorby čísla pojištěnce u VZP - viz  prot_kom )
5.	vhodná kombinace podle pravidel odesílatele, která zajistí, že nedojde ke kolizi s žádným reálným rodným číslem nebo číslem pojištěnce - používá se jen tam, kde nelze využít výše uvedených postupů, kde se jedná o speciální problematiku (např. „záchranky“), nebo tam, kde je nutné speciální zajištění anonymity pacienta
 
poznámky:
Identifikace musí umožňovat párování záznamů konkrétní osoby v IS příjemce a odesílatele. 
Viz též pokyny k typ_id_pac.
Zvolený způsob konstrukce ”id_pac” není sdělován.
 
typ_id_pac
seznam hodnot:
0 = identifikovaný pacient s korektními zjištěnými identifikačními údaji (tj. z hlediska praxe - je známé číslo pojištěnce).
1 = neidentifikovaný pacient s náhradní konstrukcí id_pac
 
pokyny:
Nebude-li atribut uveden, je vnímán jako s hodnotou typ_id_pac = 0.
 
V případě neidentifikovaného pacienta (typ_id_pac = 1) bude do id_pac vložena náhradní konstrukce ID dle pravidel popsaných v pokynech k atributu id_pac a zavedených v IS odesílatele.
 
Poznámka:
V praxi většinou nebudou u pacienta s typ_id_pac = 1 vyplněné údaje v bloku ip, kromě elementů identifikačních (např. náhradní texty), bloku ku, bloků „ipi“ a případně h. Vyplnění jiných bloků v ip však není zakázáno.
 
Vyznačení neidentifikovaného pacienta je důležité s ohledem na možnost následného korektního přiřazení jeho událostí po zjištění ID. Toto následné přiřazení je možné pouze k pacientům, kteří byli zasílání s typ_id_pac = 1 (jinak lze realizovat pouze storno).
 
rodcis
pokyny:
Rodné číslo je vždy pouze korektní aktuální r.č. přidělené matrikou, pomocné konstrukce se nepřipouštějí.
Znak ”/” se nezadává, taktéž se nezadává mezera u devítimístných rodných čísel.
Nebude-li korektní aktuální rodné číslo známo, položka se neuvede - jinak se uvádí vždy!
 
jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za
poznámky:
Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS), u jména a příjmení odpovídá prostoru na OP.
U jména a příjmení může být uváděno více jmen. Rodné příjmení má samostatnou položku.
 
sex, sex_klin
seznam hodnot:
M = muž
F = žena
X = nerozlišeno (v Patient Summary je kód UN)

Běžně se uvádí a vužívá pohlaví úřední, sex_klin je fakultativní výjimečný; pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klinické praxi - např. při výběru ref. mezí u škál atd. Údaj v elementu sex_klin může být přejímán ze zahraničních IS.
 
Poznámka:
Do verze DS4.16.01 bylo „X = blíže neurčeno“ - nyní sjednoceno s číselníkem epSOS, kde se užívá pojem „nerozlišeno“.
Zadává se administrativní údaj (neřeší se klinicky realizované změny pohlaví a jejich varianty). Údaj se může výjimečně v čase změnit.
Bude-li praxe žádat, doplní se též ve světě zavedené údaje: „pohlaví při narození“, „genderová identifikace“ + příslušný číselník. 
   
typ_sdel
seznam hodnot:
ALL = jsou sdělována všechna dostupná data z IS odesílatele pro tohoto pacienta (export dat = „kopie dat“)
PS  = jsou sdělována data v rozsahu množiny Patient Summary, která jsou určena k předání do převodníku DS/PS
KU  = blok ip obsahuje pouze data v rozsahu potřebném pro řešení příslušné klinické události (neřeší se Patient Summary)
Není-li uvedeno, považuje se za implicitní hodnota KU.
 
pokyny:
Pro sdělování dat v IP v rozsahu pacientského souhrnu do převodníku DS/PS je možné použít pouze speciální variantu PS.
 
Sdělení dat v rozsahu pacientského souhrnu je realizováno na základě objednávky prostřednictvím klinických událostí PATSUM.DAT, nebo PATSUM.ALL (případně PATSUM.PREV). Může být realizováno také bez předchozí objednávky na základě dohody komunikujících stran, nebo legislativního opatření. 
Podrobné informace k této problematice - viz klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PS (klinické události PATSUM.xxx) a v popisu klinických událostí v [TYP_KU] (viz kompletní číselník typů klinických událostí).
 
 
duvernost
seznam hodnot:
1 = standardní - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti sdělovaných dat za „standardní“ (implicitní hodnota)
2 = důvěrné - data, u nichž se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení
3 = velmi důvěrné (tajné) - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen cíleně vybraným konkrétním uživatelům
 
pokyny:
Vztahuje se na všechna data tohoto právě sdělovaného pacienta.
Používání „důvěrnosti“ v DS4 je nyní možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.
 
V Patient Summary je zaveden obdobný číselník epSOSConfidentiality s klíči N, R, V, kde N=1, R=2, V=3.
Důvěrnost uvedená v ip se vztahuje k celému bloku pacienta. 
Důvěrnost uvedená v datovém bloku ku_z se vztahuje pouze k příslušné klinické události řešené v bloku ku_z (zde je již dlouhodobě zavedena, pracuje se též s hodnotami 1, 2, 3). Viz ku_z. Důvěrnost v bloku ip je nadřazena důvěrnosti v bloku ku_z.
 
Poznámky:
Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému (respektive tajnému) dokumentu.
Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.
 
 
ipi_o, ipi_v
pokyny:
IS odesílatele ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”) v bloku ipi_o. 
V případě obousměrné komunikace je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS prvotního příjemce, tj. IS ”B”).
 
 
a
pokyny:
Blok a je využíván víceúčelově dle typu komunikace. Podrobný popis je k dispozici uvnitř bloku a.
 
h
pokyny:
Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška. Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a aktuální výška se zadávají prostřednictvím bloku ku_z_lab (viz příslušné položky NČLP). Fakultativně lze sdělovat i další vybrané antropometrické údaje.
Blok se může opakovat, pokud je potřeba sdělit historické údaje.
 
pv_pac
pokyny:
Slouží k zadání platebního vztahu pacienta. Podrobný popis - viz "pv_pac" 
Pokud je do objednávkového bloku ku_o vložen nepovinný blok pv_ku (sdělující, že tato objednávka bude atypicky proplácena jinak, např. z grantu, studie, samotným pacientem, policií či soudem), má v něm sdělovaný údaj přednost před blokem pv_pac.
 
p
pokyny:
Pokud se sděluje seznam pojišťoven, kde byl pacient průběžně přihlášen, je blok p použit opakovaně. Na pořadí sdělení nezáleží, aktuální pojišťovna vyplývá z datumu platnosti. Blok umožňuje zadat i administrativní údaje spojené s pojištěním (čísla dokladu aj.).
Pro sdělení aktuální pojišťovny s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje je používán povinný blok pv_pac . 
 
n
pokyny:
Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).
V budoucnosti by mělo být doplněno, přepracováno, nebo zrušeno. V gesci ÚZIS.
 
u
pokyny:
V urgentních informacích jsou uvedeny všechny informace významné z hlediska neodkladné péče a zásadní klinické údaje.
Jsou zde uvedeny bez ohledu na to, zda se vyskytují ještě duplicitně v některých jiných speciálních blocích (např. krevní skupina, alergie, významné diagnózy, očkování proti tetanu, podávané léky, atd.).
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci uvádí jinou (méně rozsáhlou) množinu údajů, než obsahuje blok u, v bloku u je nadále ponecháno v nezměněné podobě tak, jak bylo původně zavedeno a je vhodné i pro tuzemskou praxi.
 
an
pokyny:
Bloky an i anf slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie. Jsou využívané také v rámci sdělování souhrnných informací „Patient Summary“.
V případě bloku an se zadává volným textem, v případě bloku anf se zadává formalizovaně. Jedná se o anamnézu univerzálně použitelnou - společnou pro všechny klinické obory. 
Neobsahuje specifické informace (například pro psychiatrii). 
(Viz též ku_z a klinické události H.ANAM a AMB.ANAM i H.ANAMF a AMB.ANAMF.)
 
oc
pokyny:
Slouží především ke sdělování aktuálních podrobných informací mezi dětskými lékaři a přehledových informací pacientů dospělých.
Informace o posledním očkování proti tetanu (významné z hlediska neodkladné péče) je uváděna také v bloku u - urgentní informace (záměrná duplicita).
 
dg
pokyny:
Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.
DG a problémy významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).
Sdělování informací o DG ve vazbě na konkrétní klinickou událost je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z.
 
le
pokyny:
Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.
Léky významné z hlediska neodkladné péče lze duplicitně uvádět v bloku u - urgentní informace (duplicitně).
Sdělování informací o lécích ve vazbě na konkrétní klinickou událost (např. objednávku mikrobiologických kultivačních vyšetření, sledování hladin léků aj.) je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z.
 
fzs
pokyny:
Blok slouží pro sdělování informací významných nejen klinicky, ale důležitých také pro hlášení ÚZIS.
 
ld
pokyny:
Blok slouží pro sdělování informací o léčebných doporučeních psaných volným textem do společně sdíleného dokumentu.
 
fs
pokyny:
Blok slouží pro sdělování informací o funkčním stavu pacienta psaném volným textem do společně sdíleného dokumentu.
 
pn
pokyny:
Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.). 
 
Pokud je v bloku "dasta" hodnota atributu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), slouží blok "pn" pro zasílání hlášení o pracovní neschopnosti. V tomto případě je použití bloku "pn" povinné. 

*ipi_o - identifikační a jiné údaje pro komunikaci  IS/IS, IS/LIS a LIS/LIS 
Slouží k zaslání identifikačních údajů používaných v jednom IS jinému IS, ve kterém mohou být uloženy pro případné vrácení (blokem ipi_v). 
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nem_cis
a
-15
?
nemocniční číslo
libovolný text
pokyny:
viz 01

kat_pac
a
 2
?
kategorie pacienta
libovolný text
pokyny:
viz 01

cis_chor
a
-15
?
číslo chorobopisu
libovolný text
pokyny:
viz 01

cis_is
a
-64
?
číslo v IS  
libovolný text
pokyny:
viz 01
4.18.03
prodlouženo
z 15 na 64 znaků
ipiAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*ipi_o
poznámky společné pro celý blok:
IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o. 
V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).
Toto je využíváno zejména při obousměrné komunikaci s laboratorním komplementem. 
 
01 - pokyny společné pro nem_cis, kat_pac, cis_chor, cis_is:
Konstrukce dle systému odesílatele IS

*ipi_v - identifikační a jiné údaje pro komunikaci  IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS 
Slouží k vrácení původně uložených identifikačních údajů zaslaných IS (byly zaslány blokem ipi_o), s kterým probíhá obousměrné komunikace. 
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nem_cis
a
-15
?
nemocniční číslo
libovolný text
pokyny:
viz 01

kat_pac
a
 2
?
kategorie pacienta
libovolný text
pokyny:
viz 01

cis_chor
a
-15
?
číslo chorobopisu
libovolný text
pokyny:
viz 01

cis_is
a
-64
?
číslo v IS  
libovolný text
pokyny:
viz 01
4.18.03
prodlouženo
z 15 na 64 znaků
ipiAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*ipi_v
poznámky společné pro celý blok:
IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o. 
V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).
Toto je využíváno zejména při obousměrné komunikaci s laboratorním komplementem. 
 
01- pokyny společné pro nem_cis, kat_pac, cis_chor, cis_is:
Konstrukce dle systému odesílatele IS. 

*a - obsah bloku ”adresa”
Adresy vázané k odesílateli, příjemci, pacientovi i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích.  
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
a
1
1
typ adresy
[TAB_TA] #, položka klic 
viz obsah číselníku
pokyny: 
určení typu adresy je voleno s ohledem na způsob užití 
bloku a (tj. z jakého datového bloku je volán)
4.16.01 
rozšířen
a doplněn
číselník 
a popisy
ind_kont
a
1
?
indikátor kontaktní adresy
”K” 
(nebo není vyplněno)
pokyny: 
pokud je uvedeno ”K”, je tato adresa považována za kontaktní
(korespondenční adresu);
Váže se pouze k typ = 1, nebo 2!
 
dat_od
e
8
?
platnost adresy (údaje) od data
 
 
formát D
pokyny:
Slouží k vyznačení platnosti údaje dle uvedeného typu.
Pro jeden typ může být i více adres (aktuální a předchozí).
Není-li časový údaj uveden, je považováno za aktuální údaj.
 
dat_do
e
8
?
platnost adresy (údaje) do data
 
formát D

 
o_jmeno
e
-40
?
osoba - jméno (jména)
volný text
pokyny:
Pro typ = 3, 4, 8, C, K, Z, G, M, T je možné vyplnit jméno, příjmení a tituly formalizovaně - z údajů je sestavena povinná položka jmeno, která se uvádí vždy;
pro typ = 1, 2 se neuvádí, je v IP.
Může být vyplněno i f_jmeno.
Viz též  jmeno - pokyny.
nové od
4.16.01
o_prijmeni
e
-40
?
osoba - příjmení
volný text

nové od
4.16.01
o_titul_pred
e
-35
?
osoba - titul před jménem
volný text

nové od
4.16.01
o_titul_za
e
-35
?
osoba - titul za jménem
volný text

nové od
4.16.01
f_jmeno
e
-80
?
firma - jméno (název)
volný text
pokyny:
Je-li typ firmou (nebo může být současně i firmou), je možné jméno (název) firmy a případně IČO uvést zde, současně se údaj zapíše do povinné adresní položky jmeno.
Viz též  jmeno - pokyny.
nové od
4.16.01
 
f_ico
e
-8
?
firma - IC identifikace právního subjektu
řetězec číslic

nové od
4.16.01
jmeno
e
-255
1
adresa - jméno nebo název 
 
 
 
(konstruuje se z údajů 
uvedených výše)
volný text
pokyny: 
1. první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)
2. viz jmeno - pokyny
poznámky:
viz  jmeno - poznámky
4.16.01
zdůrazněno,
že se týká
1. řádku
adresy
adr
e
-80
?
adresa - hlavní text
volný text
pokyny:
druhý řádek adresy (např. ulice a čp.)
poznámky:
viz  01
4.19.03 prodlouženo z 40 na 80 znaků
dop1
e
-40
?
adresa - upřesnění 1
volný text
pokyny: 
třetí řádek adresy (fakultativní)
poznámky:
viz  01
4.16.01 prodlouženo
dop2
e
-40
?
adresa - upřesnění 2
volný text
pokyny: 
čtvrtý řádek adresy (fakultativní)
poznámky:
viz  01
4.16.01 prodlouženo
psc
e
-9
?
poštovní směrovací číslo 
 
 
 
 
 
(tuzemské i zahraniční)
tuzemská čísla podle číselníku
PSČ pošty tuzemské
pokyny:
pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery
poznámky:
1. číselník není součástí DS
2. viz  psc - poznámky
3. viz  01

mesto
e
-48
?
město
volný text
pokyny:
název města (pošty)
poznámky:
1. viz  mesto - poznámky
2. viz  01

stat
e
-3
?
stát kódem
dle kódování
ISO 3166
používá se kód na 3 zn
pokyny:
v tuzemsku není nutné uvádět
poznámky:
1. číselník není součástí DS
2. viz  stat - poznámky
4.16.01
zadává se znakový kód
(3 znaky)
stat_text
e
-40
?
stát, spolková země, provincie volným textem
volný text
pokyny:
zadává se volným textem ve vazbě na „stát kódem“ včetně dalšího upřesnění
(pro tuzemské adresy se nevyužívá)
nové od
4.17.01
gps
e

?
GPS souřadnice
 

poznámka:
Fakultativní - pro některé IS.

vztah
e
-40
?
příbuzenský vztah k pacientovi
volný text
podmínky:
jen pro typ adresy = "3" - jinak není!
Není informací o kontaktní osobě! Nevyužívá se v PS.
4.16.01 prodlouženo, upřesněna podmínka
k_osoba_klic
e
-10
?
kontaktní osoba - klíč
[EVZTAH] #!+, položka klic
 
podmínky:
jen pro typ adresy = "K" - jinak není!
nové od
4.16.01
k_osoba_text
e
-50
?
kontaktní osoba - text
[EVZTAH] #!+, položka nazev
podmínky:
jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"
nové od
4.16.01
k_osoba_pozn
e
-40
?
kontaktní osoba - poznámka
volný text
podmínky:
jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"
nové od
4.16.01
k_osoba_typ
e
1
?
kontaktní osoba - typ kontaktu
E, P, J
viz seznam hodnot
 
 
podmínky, pokyny, poznámky:
jen pro typ adresy = "K" 
V Patient Summar je povinné vyznačení „E“ - emergentní kontakt je vhodné uvádět obecně. 
„P“ vyznačuje, že kontaktní osoba je nejbližším příbuzným (je v uvedeném v příbuzenském stavu - viz k_osoba_klic).
nové od 4.17.01
k_osoba_pravo
e
1
?
kontaktní osoba - právo
N, A, D, V, S
viz seznam hodnot
podmínky, pokyny:
jen pro typ adresy = „K“
nové od
4.19.01
icl
e
8
?
identifikační číslo praktického lékaře pacienta (celé)
číslo (znakově)
podmínky:
jen pro typ adresy = "4", „G“, „M“, nebo „C“ - jinak není!
poznámky:
viz  icl - poznámky
4.16.01
rozšířeny podmínky 
o G a M a C
id_zp
e
-10
?
identifikace ZP
číslo (znakově);
délka 9 nebo 10 znaků
podmínky, pokyny:
jen pro typ adresy = „4“, „G“, „M“, nebo „C“ - jinak není!
ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků
(ÚZIS), v další verzi bude upraveno dle pokynů ÚZIS.
Pro Patient Summary povinné.
nové od 4.17.01
sr_typ
a
1
?
typ odesílatele/příjemce
(SR)
položka pouze pro Slovensko
L, O
(L = lékař, 
O = oddělení)
poznámky:
viz  02
v současné době se uvádí „O“

sr_pois
a
4
?
kód pojišťovny odesílatele/příjemce 
(SR)
položka pouze pro Slovensko

poznámky:
viz  02
údaj se již neužívá (historické)
od
DS3.17.04
DS4.08.04
se neužívá
sr_kod
a
12
?
kód PZS odesílatele/příjemce
(SR)
položka pouze pro Slovensko

poznámky:
1. přiděluje UDZS
2. viz  02
změna od
DS3.17.05
DS4.08.05
sr_lekar
a
9
?
kód lékaře odesílatele/příjemce
(SR)
položka pouze pro Slovensko

poznámky:
1. přiděluje UDZS
2. viz  02
nové od
DS3.17.05
DS4.08.05
pozn
e  
-80
?
poznámka k údajům
volný text
pokyny:
v poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.
nové od 
DS4.16.01
autor
e
 
?
autor vložení nebo aktualizace záznamu
 
 
nové od 
DS4.16.01
as 
e

*
adresa spojení

pokyny:
spojení pro zasílání dat a pro elektronickou komunikaci
poznámky:
viz  as - poznámky

aAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad] 
Podmínky pro validaci
 
Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:
 
Blok a je využíván nejen v rámci bloku ip (identifikace pacienta), ale i k dalším účelům - proto obsahuje i nepacientské typy adres L, A, B, P, O, X. Typ adresy je dán místem, z něhož je datový blok a volán.
Vzhledem k tomu, že v bloku ip lze blok a volat opakovaně, uvádějí se všechny typy adres samostatně bez ohledu na případnou duplicitu (např. příbuzný „3“, který může být kontaktní sobou „K“ i zákonným zástupcem „Z“).
 
S obsahem bloku a je svázána řada podmínek, které jsou zapsané v pokynech a poznámkách. 
Sumární výpis hlavních podmínek pro datový blok a je připojen na konci textu. 
 
 
typ
Obsah číselníku TAB_TA:
Typ adresy:
1 = trvalé bydliště (pacienta) - viz indikátor ind_kont pro vyznačení kontaktní adresy
2 = přechodné bydliště (pacienta) - viz indikátor ind_kont pro vyznačení kontaktní adresy
3 = příbuzný (pacienta), nejedná se o kontaktní osobu „K“ - příbuzenský vztah se ukládá do elementu ”vztah” (nyní nahrazuje typ=K)
4 = registrující praktický lékař nebo pediatr (pacienta) - IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp“
5 = zaměstnavatel (pacienta)
6 = plátce nemocenských dávek (pacienta)
7 = zdravotnické zařízení (pacienta) - kde je vyšetřován, či hospitalizován
8 = právní zástupce (pacienta), nejedná se o zákonného zástupce „Z“
9 = farnost (pacienta) - fakultativní údaj
S = základní škola (dětského pacienta)
C = kontaktní zdravotnický profesionál či poskytovatel zdrav. služeb (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary
K = kontaktní osoba (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary; vztah je v elementu „k_osoba_xxx“
Z = zákonný zástupce (pacienta)
G = registrující gynekolog (pacientky)- IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp“
M = registrující stomatolog (pacienta)- IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp“”
T = tlumočník - překladatel do jazyka pacienta - fakultativní údaj
 
L = laboratoř
A = zdravotnické pracoviště (poskytovatel, klinika, pracoviště)
B = zdravotní pojišťovna (viz blok p )
P = adresa příjemce (viz blok pm )
O = adresa odesílatele (viz blok is)
X = jiná adresa
 
Typy L, A, B, P, O, X se netýkají pacienta, mají své speciální využití v rámci jiných datových bloků DASTA.
 
Poznámka k položce „4“:
Uvádí se poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient registrován.
 
Poznámka k původní položce „8“ a nově zavedené položce (od DS 4.16.01) „Z“:
Zákonným zástupcem (typ = Z) je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných druhů zastoupení vzniká přímo ze zákona (například rodič může být zákonný zástupce nezletilého dítěte).
Právní zástupce (typ = 8) je zmocněnec pověřený někým jiným k jeho zastupování na základě dohody o plné moci nebo jiné smlouvy.
 
Poznámka k původní položce „3“ a nově zavedené položce (od DS 4.16.01) „K“:
Původní položka „3“ sloužila k neformalizovanému zadání příbuzného pacienta, přednost má nyní formalizované zadávání kontaktní osoby „K“ s vyznačením vztahu a vyznačením role z hlediska emergentního kontaktu či nejbližšího příbuzného. 
V rámci Patient Summary je povinné uvádět kontaktní osoby „K“, s typem „3“ se nepracuje.
 
 
jmeno
pokyny:
Uvádí se jméno a příjmení osoby (+tituly) nebo jméno firmy tak, jak má být uvedeno v prvním řádku adresy.
Prvotně určeno do adresy, ale může být využíváno i k identifikaci osoby nebo firmy dle typ.
Již v DS2 zavedeno jako povinné, s ohledem na praxi ponecháno beze změn. 
 
Od DS 4.16.01 jsou k dispozici nepovinné položky pro samostatné zadání jména osoby a jména firmy, z nichž se tato povinná položka jmeno může konstruovat (automaticky nebo ručně). Pro některé typy adres může být uváděna současně osoba i firma.
 
poznámky:
Podle standardu SIS bylo jméno na 24 znaků, příjmení na 35 znaků a jméno firmy na max. 255 znaků.
Od verze DS 4.16.01 je jméno a příjmení prodlouženo na 40 znaků.
 
psc
poznámky, pokyny:
Délka max. 9 znaků plně vyhovuje všem zahraničním PSČ. Délka 5 znaků je pro PSČ pošty české a slovenské. 
Česká a slovenská PSČ se zadávají bez mezery.
 
mesto
poznámky:
Délka položky pro ”město” 48 znaků respektuje SIS.
 
stat
pokyny:
Stát je zadáván kódem. Používá se kód dle ISO 3166 (3 znaky) - např. Česká republika = CZE. 
 
k_osoba_klic, k_osoba_text, k_osoba_pozn, k_osoba_typ, k osoba_pravo
pokyny:
Vyplňuje se, jen pokud je atribut typ = K (kontaktní adresa). Do k_osoba_klic se uvádí klíč z číselníku EVZTAH, odpovídající text se vkládá do k_osoba_text (nepovinné, doporučené). Do k_osoba_pozn lze připojit poznámku, případně je-li více kontaktních osob, lze popsat jejich rozlišení (role).
K vyznačení kontaktní osoby, která je v roli „emergentní kontakt“ slouží položka k_osoba_typ.s hodnotou „E“.
K vyznačení kontaktní osoby, která není v roli „emergentní kontakt“, ale je v roli „nejbližší příbuzný“ slouží položka k_osoba_typ s hodnotou „P“ (v případně nejbližšího příbuzného v roli „emergentní kontakt“ se uvádí pouze „E“). 
Tyto údaje jsou povinné v Patient Summary, jejich vyplnění je však obecně doporučeno.
Typ „K“ (kontaktní osoba) nahrazuje původní typ „3“ příbuzný. 
 
k_osoba_typ
Seznam hodnot:
E = emergentní kontakt (váže se k uvedené kontaktní osobě, může být i více osob s vyznačením „E“)
P = nejbližší příbuzný (váže se k uvedené kontaktní osobě)
J = jiné (není-li osoba v roli „emergentní kontakt“, ani v roli „nejbližší příbuzný“) 
 
k_osoba_pravo
Seznam hodnot:
N = kontaktní osoba nemá právo být informována o zdravotním stavu pacienta
A = kontaktní osoba má právo být informována o zdravotním stavu pacienta
D = kontaktní osoba má i právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta
V = kontaktní soba má i právo pořizovat výpisy zdravotnické dokumentace pacienta
S = kontaktní osoba může i vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotnických služeb (dle § 34 odst. 7 zákona 372)
(S má i práva A, D, V; V má i práva A, D; D má i právo A.)
 
icl
poznámky:
Položka určená pouze pro ČR.
 
as
poznámky:
Adresa spojení pro zasílání dat. Je fakultativní, uvádí se účelově.
V blocích is a pm je hlavní adresa spojení (tj. adresa odesílatele a příjemce) vytknuta před blok ”adresa” a, v bloku a se pak již nemusí uvádět (ale může). 
 
 
01 - poznámka společná pro adr, dop1, dop2, psc, mesto:
Údaj je obecně nepovinný, ale z jeho obsahu vyplývá, že např. pro sdělení poštovní adresy je nutné údaj vyplnit, pro sdělení elektronické adresy je údaj nepovinný. (Toto řeší IS odesílatele.)
 
02 - poznámka společná pro sr_typ, sr_pois, sr_kod, sr_lekar:
Položky určené pouze pro Slovensko. 

*as - obsah bloku adresa - spojení 
Adresy spojení doplňující blok adres a. 
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
a
1
1
typ adresy spojení
D, T, B, F, S, X, M, E, I
viz seznam hodnot

4.17.01
doplněno
„B“, rozlišení 
T a B
poradi
a
1
?
pořadí dle důležitosti
0, 1
pokyny:
viz poradi - pokyny

obsah
e
-255
?
obsah adresy
volným textem
pokyny:
viz obsah - pokyny
poznámky:
tvar určuje položka ”typ adresy spojení”

vnitrni
e
-255
?
vnitřní adresa
volným textem
pokyny:
viz vnitrni - pokyny

sdeleni
e
-255
?
textová informace k adrese
volným textem
pokyny:
viz sdeleni - pokyny

asAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
                                         
typ
seznam hodnot:
D = disketa
T = telefon (pevná linka)
B = mobilní telefon (možnost zasílání SMS zpráv)
F = fax
S = SMTP 
X = X.400 
M = MHS /Novell/ 
E = e-mailová adresa
I = dle interní dohody
 
poradi
pokyny:
V pořadí dle důležitosti se rozlišuje pouze adresa pro hlavní spojení (1) a adresy ostatní (0).
 
poznámka:
Z historických důvodů obsahuje číselník i již nepoužívané typy.
 
obsah
pokyny:
Obsah adresy je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu!).
Pro:
T = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu 
B = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu 
F = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu 
S = adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
X = adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
M = MHS /Novell/ - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
E = adresa ve tvaru “adresat@domena.cz”
I = specifikují komunikující strany 
 
vnitrni
pokyny:
Vnitřní adresa pro další distribuci zprávy ”za schránkou” příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky ”sdělení pro správce schránky”.
 
sdeleni
pokyny:
Textová informace pro správce schránky, žádost o ruční dodání adresátovi tam, kde chybí ”vnitřní adresa” atd. 

*gps - gps souřadnice

{distribuováno od verze 3.17.03} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
lat
a

1
zeměpisná šířka
číslo znakově
pokyny:
zeměpisná šířka v rozsahu od 
-90,0 do 90,0

lon
a

1
zeměpisná délka
číslo znakově
pokyny:
zeměpisná délka v rozsahu od 
-180,0 do 180,0


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky: 

*id_card – občanský průkaz (identity card)
Údaje z občanského průkazu
 
{distribuováno od verze 4.21.02} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_number
e
-20
1
číslo občanského průkazu
znakový řetězec
pokyny:
uvádí se jen u občanů ČR

dat_pl
e

?
konec platnosti občanského průkazu
formát D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny


[XML Schema] 

Poznámka:
Údaje z OP jsou využívané především pro vydávání potvrzení a certifikátů, zasílají se především ÚZIS, proto je volen formát dle ÚZIS. 

*passport – cestovní pas
Údaje z cestovního pasu
 
{distribuováno od verze 4.21.02} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_number
e
-20
1
číslo cestovního pasu
znakový řetězec


stat
e
-3
?
stát, který cestovní pas vydal
dle kódování
ISO 3166
používá se kód na 3 zn 
pokyny:
pokud není uvedeno, považuje se za pas vydaný ČR - CZE
poznámka:
v UZISových blocích se používá interní čís. Zeme, položka kod

dat_pl
e

?
konec platnosti cestovního pasu
formát D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny


[XML Schema] 

Poznámka:
Údaje jsou využívané především pro vydávání potvrzení a certifikátů, zasílají se především ÚZIS, proto je volen formát dle ÚZIS. 

*h - výška a hmotnost standardní
Běžná standardní výška a hmotnost pacienta.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
vyska
a
-3
?
výška pacienta v centimetrech
číslo (znakově)
pokyny:
viz 01
Požadované.
aktualizace popisů
4.25.01
hmotnost
a
-6
?
hmotnost pacienta v kilogramech
číslo desetinné (znakově)
pokyny:
1. viz 01
2. viz hmotnost - pokyny
Požadované.
aktualizace popisů
4.25.01
bmi
a
-5
?
BMI index
číslo desetinné (znakově)
pokyny:
viz 01
Fakultativní.
nové od 4.25.01
o_hlava
a
-3
?
obvod hlavy v centimetrech
číslo (znakově)
pokyny:
viz 01
Fakultativní.
nové od 4.25.01
o_hrudnik
a
-3
?
obvod hrudníku v centimetrech
číslo (znakově)
pokyny:
viz 01
Fakultativní.
nové od 4.25.01
o_pas
a
-3
?
obvod pasu v centimetrech
číslo (znakově)
pokyny:
viz 01
Fakultativní.
nové od 4.25.01
pozn
e
-80
?
poznámka k údajům
volný text
pokyny:
viz 01
nové od 4.16.01
autor
e
 
?
autor vložení nebo aktualizace údajů „výška a hmotnost“

 
nové od 4.16.01
dat_vys 
e

?
datum (a čas) změření
DT, D

nové od 4.25.01
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace údajů
DTS

(dle původního konceptu)

iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.25.01
hAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 

Podmínky, pokyny, poznámky:
 
hmotnost
pokyny:
U dětí (novorozenců) je nutné zadávat hmotnost až na tři desetinná místa (např. 8,235 nebo 10,20 kg), 
pro dospělé dle potřeby (např. 103,5).

 
01 - pokyny společné pro vyska, hmotnost a další údaje:
Zadává se aktuální hmotnost a výška. 
Slouží mimo jiné k výpočtům např. BMI, tělesné plochy, dávkování aj. 

V poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné informace (např: „původní výška před amputací DK“, „údaj sdělený pacientem“ atd.).
 
Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a další podobné aktuální údaje se zadávají především prostřednictvím bloku ku_z_lab: 
 
Výška aktuální (NČLP klíč = 20411) - vkládá se do položky „vyska“ v bloku h
Hmotnost aktuální (NČLP klíč = 20042) - vkládá se do položky „hmotnost“ v bloku h
Hmotnost standardní (NČLP klíč = 20669)
 
V NČLP jsou k dispozici další speciální položky pro komplexní antropometrické vyšetření, zejména dětí:
Tělo-výška vstoje (NČLP klíč = 12421) - může být vloženo do položky „vyska“ v bloku h
Tělo-výška vsedě (NČLP klíč = 12421)
Tělo-délka vleže (NČLP klíč = 12425)
Tělo-hmotnost (NČLP klíč = 12429) - může být vloženo do položky „hmotnost“ v bloku h

Fakultativně lze prostřednictvím bloku h zadávat i další vybrané antropometrické údaje:
BMI (NČLP klíč = 20454) 
Obvod hlavy (NČLP klíč = 12415)
Obvod hrudníku (NČLP klíč = 53817)
Obvod pasu (NČLP klíč = 53818)

Viz též další speciální antropometrické údaje - NČLP, položky s gescí „K“. 

*pv_ku - platební vztah (pouze pro DS4)
Definice aktuálního okamžitého platebního vztahu pacienta (tj. ”kdo hradí právě tuto KU”).
 
{distribuováno od verze 4.07.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_pv
a
-4
1
typ platebního vztahu
ZP, ZPEU, JP, ST, SM, N, X
viz seznam hodnot
podmínky:
viz typ_pv - podmínky

pv_zp
e

?/
pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

pokyny:
1. viz pv_zp - pokyny
2. viz 01

pv_zpeu
e

/?
pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

pokyny:
1. viz pv_zpeu - pokyny
2. viz 01

pv_jp
e

/?
jiný plátce

pokyny:
1. viz pv_jp - pokyny
2. viz 01

pv_st
e

/?
studie

pokyny:
1. viz pv_st - pokyny
2. viz 01

a 
e

?
adresa plátce 

pokyny:
viz a - pokyny

dat_ab 
a

?
datum aktualizace bloku
formát DTS


pvkuAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema] 
 
 
Poznámky, pokyny a další informace:
 
pv_ku
pokyny k celému bloku:
Blok obsahuje informaci o aktuálním - ke konkrétní klinické události vázaném - platebním vztahu pacienta.
Je fakultativní a může být vložen pouze do ku_o nebo ku_z.
 
Je využíván především pro sdělení informace o dílčím atypickém proplácení některých vyšetření z titulu studií (grantů), výjimečném proplácení vyšetření pacientem či momentálním proplácení jiným plátcem jako např. policí či soudem (např. toxikologická vyšetření). 
 
Blok je volán z příslušné ku_o nebo ku_z jen tehdy, sděluje-li jiné údaje, než jsou obsahem bloku pv_pac. 
V tomto případě údaje v pv_ku přetěžují údaje (tj. mají přednost před údaji) uvedenými v pv_pac.
 
 
typ_pv
seznam hodnot:
Typ platebního vztahu - číselník:
ZP = pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna
ZPEU - pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU
JP - jiný plátce
ST - studie
SM - samoplátce
N - neznámý plátce
X - bez úhrady
 
podmínky:
V případě varianty typu "ZPEU", "JP", nebo "ST" je nutná dohoda komunikujících stran.
 
pv_zp
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova tuzemská pojišťovna (tj. VZP aj.). 
 
pv_zpeu
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova zahraniční pojišťovna v rámci EU.
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
 
pv_jp
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o jiného v bloku blíže specifikovaného plátce.
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
 
pv_st
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o proplácení z konta studie (grantu aj.). 
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
Informace o studii může být ještě duplicitně uváděna v rámci bloků KU z důvodů potřebného vyznačení, tehdy ale nemá význam ve smyslu platebního vztahu.
 
a
pokyny:
Vztahuje se v kontextu ke všem výše uvedeným blokům.
 
 
01 - pokyny společné:
Vyskytuje se jen blok pv_zp, nebo pv_zpeu, nebo pv_jp, nebo pv_st, nebo není uveden blok žádný (v případě typ_pv = SM, nebo X). 

*pv_pac - platební vztah (pouze pro DS4)
Definice aktuálního standardního platebního vztahu pacienta (tj. ”kdo běžně hradí”).
 
{distribuováno od verze 4.07.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_pv
a
-4
1
typ platebního vztahu
ZP, ZPEU, JP, ST, SM, N, X
viz seznam hodnot
podmínky:
viz typ_pv - podmínky

pv_zp
e

?/
pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

pokyny:
1. viz pv_zp - pokyny
2. viz 01

pv_zpeu
e

/?
pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

pokyny:
1. viz pv_zpeu - pokyny
2. viz 01

pv_jp
e

/?
jiný plátce

pokyny:
1. viz pv_jp - pokyny
2. viz 01

pv_st
e

/?
studie

pokyny:
1. viz pv_st - pokyny
2. viz 01

a 
e

?
adresa plátce 

pokyny:
viz a - pokyny

dat_ab 
a

?
datum aktualizace bloku
 
formát DTS


pvpacAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky
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Poznámky, pokyny a další informace:
 
pv_pac
pokyny k celému bloku:
Blok obsahuje informaci o aktuálním standardním platebním vztahu pacienta.
 
Blok je volán z pacientského bloku ip a je povinný – v situaci, kdy aktuální hodnotu platebního vztahu pacienta neznáme, zadá se pouze typ_pv = N.  Např. v případě kdy pacient není vůbec ve stavu, abychom se o něm něco dozvěděli.
 
V případě atypických plateb může být přetěžen fakultativním blokem  pv_ku  volaným z bloků ku_o nebo ku_z (údaje uvedené v pv_ku mají v rámci konkrétní klinické události přednost před údaji uváděnými standardně v pv_pac).
 
 
typ_pv
seznam hodnot:
Typ platebního vztahu - číselník:
ZP = pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna
ZPEU - pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU
JP - jiný plátce
ST - studie
SM - samoplátce
N - neznámý plátce
X - bez úhrady
 
podmínky:
V případě varianty typu "ZPEU", "JP", nebo "ST" je vždy nutná dohoda komunikujících stran.
 
 
pv_zp
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova tuzemská pojišťovna (tj. VZP aj.). 
 
pv_zpeu
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova zahraniční pojišťovna v rámci EU.
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
 
pv_jp
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o jiného v bloku blíže specifikovaného plátce.
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
 
pv_st
pokyny:
Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o proplácení z konta studie (grantu aj.). 
Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran. 
 
a
pokyny:
Vztahuje se v kontextu ke všem výše uvedeným blokům, k nimž lze doplnit příslušnou potřebnou adresu. 
 
01 - pokyny společné:
Vyskytuje se jen blok pv_zp, nebo pv_zpeu, nebo pv_jp, nebo pv_st, nebo není uveden blok žádný (v případě typ_pv = SM, nebo X). 

*pv_zp - platební vztah: zdravotní pojišťovna ČR 
Definice platebního vztahu pacienta - tuzemská zdravotní pojišťovna (tj. VZP aj.). 
 
{distribuováno od verze 4.07.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
cispoj
e
-10
1
číslo pojištěnce
(z průkazu pojištěnce vydaného tuzemskou zdravotní pojišťovnou)
číslo
znakově
v délce 9
nebo 10 zn.
pokyny:
údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou

kodpoj
e
-4
1
kód pojišťovny
(kód tuzemské pojišťovny)
číslo
znakově
(v ČR 3 zn)
poznámky:
číselník není součástí DS
(je užíváno i v SR, proto až 4 zn)

typpoj
e
-2
?
typ pojištění
(pro připojištění atd.)
viz seznam
hodnot
pokyny:
typ pojišťovny dle metodiky pojišťovny

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Poznámky, pokyny a další informace:
 
pv_zp
pokyny k celému bloku:
Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu zdravotní pojišťovna ČR.
 
 
typpoj
seznam hodnot:
Typ pojištění: 
1 = veřejné zdravotní pojištění, 
2 = smluvní připojištění, 
3 = cestovní zdravotní připojištění, 
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy (cizinec dlouhodobě žijící v ČR, pojištěn u české pojišťovny) 

*pv_zpeu - platební vztah: zdravotní pojišťovna EU 
Definice platebního vztahu pacienta - zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU. 
 
{distribuováno od verze 4.07.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
euro_ide
e
-20
1
číslo pojištěnce EU
 
volný text
pokyny:
údaj přidělený zahraniční zdravotní pojišťovnou;
přepisuje se údaj z průkazu, 
nyní bez kontrol

stat_poj
e
-2
1
stát EU, v němž byl vydán 
průkaz pojištěnce
volný text
dle kódování
ISO 3166
(2 znaky)
pokyny:
přepisuje se údaj z průkazu, 
nyní bez kontrol
DS 4.17.01
úprava popisu a délky,
sjednocení
s praxí
typpoj
e
-2
?
typ pojištění
 
viz seznam
hodnot
pokyny:
typ pojištění, pokud je vyžadováno

 
[XML Schema] 
 
 
Poznámky, pokyny a další informace:
 
pv_zpeu
pokyny k celému bloku:
Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu zdravotní pojišťovna EU. 
 
 
 
typpoj
seznam hodnot:
1 = veřejné zdravotní pojištění
2 = smluvní připojištění
3 = cestovní zdravotní připojištění 
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy

*pv_jp - platební vztah: jiný plátce 
Definice platebního vztahu pacienta - jiný plátce (organizace). 
 
{distribuováno od verze 4.07.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
identifikace
e
-10
1
identifikace osoby
volný text
pokyny:
identifikátor osoby, 
náhradní identifikace, 
obdoba čísla pojištěnce

kod_platce
e
-3
?
kód plátce
volný text
pokyny:
kód plátce po dohodě komunikujících stran, 
obdoba kódu pojišťovny

nazev_platce
e
-255
?
název plátce
 
volný text



[XML Schema] 


Poznámky, pokyny a další informace:
 
pv_jp
pokyny k celému bloku:
Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu „jiný plátce“ - organizace.
Nejedná se o samoplátce, ani o zdravotní pojišťovnu tuzemskou nebo EU. 

*studie - studie 
Definice studie. 

{distribuováno od verze 4.07.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
cis_studie
e
-10
1
číslo studie
volný text
Pokyny:
číslo studie po dohodě komunikujících stran

id_studie
e
-20
?
ID studie, primární klíč
volný text
Pokyny:
id studie v zasílaném systému

nazev_studie
e
-255
?
název studie
volný text


platnost_od
e

?
datum počátku studie
formát DT nebo D


platnost_do
e

?
datum ukončení studie
formát DT nebo D



[XML Schema] 


Poznámky, pokyny a další informace:

studie
pokyny k celému bloku:
Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělení platebního vztahu typu „studie“ (tj. placeno z grantu nebo rozpočtu studie aj.).
Používání je možné pouze po dohodě komunikujících stran (sdílení číselníku studií).

Využívá se k následnému vyúčtování prostřednictvím bloku auzku = pro sdělení platebního vztahu v rámci příslušné KU
a též k vyznačení příslušné KU patřící k příslušné studii. Tyto dvě využití bloku (plátce a vyznačení studie) se navzájem nevylučují a mohou být přítomny samostatně i zároveň. 
 

*p - zdravotní pojišťovna pacienta
Definice jedné zdravotní pojišťovny - současné nebo předchozí. Nelze použít pro vykazování. 
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
cispoj
e
-10
1
číslo pojištěnce 
(z průkazu pojištěnce vydaného českou zdravotní pojišťovnou)
číslo (znakově);
v délce 9 
nebo 10 znaků
poznámky:
údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou (položka č. 6 z průkazu pojištěnce);
pro zahraniční pacienty EU je nyní nutné řešit náhradním číslem a vyplněním euro_ide a stat_poj
úprava délky od DS3.02.01
poznámka od DS3.07.01
ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení
N,E,S
viz seznam hodnot

nové od 
DS 3.05.01
kodpoj
e
-5 
1
kód české pojišťovny
(případně v SR slovenské)
číslo (znakově)
dle číselníku pojišťoven 
poznámky:
1. číselník není součástí DS
2. viz kodpoj - poznámky
DS4.17.01
úprava popisu
typpoj
e
-2
?
typ pojištění 
(pro připojištění atd.)
viz seznam hodnot

nové od 
DS 3.11.06 
stat_poj
e
2
?
stát EU, v němž byl vydán průkaz pojištěnce 
volný text
pokyny:
přepisuje se údaj z průkazu;
položka č. 1 (vpravo nahoře);
dle číselníku ISO 3166 - 2 znaky
(v ČR se uvádí CZ)
nové od DS3.07.01;
DS4.17.01
úprava popisu a změna délky
euro_ide
e
-20
?
číslo pojištěnce EU
volný text
pokyny:
přepisuje se údaj z průkazu;
nyní bez kontrol
nové od DS3.07.01
pruk_cis
 
e
-40
?
číslo průkazu ZP
volný text
pokyny:
položka č. 8 z průkazu pojištěnce
nové od
DS4.16.01
dat_pp
 
e
8
?
platnost průkazu ZP do data
formát D
poznámky:
týká se průkazu, ne pojištění;
položka č. 9 z průkazu pojištěnce
nové od
DS4.16.01
dat_od 
e
8
?
platnost pojištění od data
formát D
pokyny:
1. údaj z průkazu pojištěnce;
při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno
2. viz 01

dat_do 
e
8
?
platnost pojištění do data
formát D
pokyny:
1. údaj z průkazu pojištěnce; 
při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno
2. viz 01

a 
e

?
adresa pojišťovny

poznámky:
fakultativní blok využívaný jen u neběžných pojišťoven 
(viz blok a, typ = B)

pozn
e
-80
?
poznámka k údajům
volný text
pokyny:
V poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.
nové od
DS4.16.01
autor
e
 
?
autor vložení nebo aktualizace údajů
 
 
nové od
DS4.16.01
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku pojišťovny
formát DTS


pAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Poznámky, pokyny a další informace:
 
Slouží pro vytváření přehledu o pojištění pacienta.
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
Indikace opravného sdělení:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení 
S = původní sdělení stornovat! 
 
kodpoj
poznámky:
V ČR se uvádí kód české pojišťovny, v SR kód slovenské pojišťovny. 
Uvádí se levá část položky číslo 7 z průkazu pojištěnce (vlevo před pomlčkou, bez mezer).
 
typpoj
seznam hodnot:
Typ pojištění:
1 = veřejné zdravotní pojištění, 
2 = smluvní připojištění, 
3 = cestovní zdravotní připojištění, 
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy
 
Poznámka: místo hodnoty "4" se mohou vyskytovat hodnoty '0W' nebo '0V'
 
01 - pokyny společné pro dat_od, dat_do:
Česká zdravotní pojišťovna, u které je pacient v konkrétním období pojištěn, vyplývá z intervalu dat_od - dat_do. 
Zadávaný interval platí včetně hraničních datumů.
U aktuální pojišťovny nemusí být datumy vyplněny, ale při sdělování historie pojištění vyplněny být musí.
. 

*n - údaje pro nemocnici a NZIS
Údaje potřebné pro vykazování ”NZIS” nebo jiné podobné výkaznictví.

{distribuováno od verze 3.01.01}

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
zam_text
a
-40
?
 zaměstnání  slovně
text

prodlouženo z max 30 zn od DS 3.05.01
klas_zam
a
1
?
klasifikace zaměstnání
[KlasifikaceZamestnaniJednomistna] #!, položka kod


rod_stav
a
1
?
rodinný stav
[Stav] #!, položka kod


narodnost
a
1
?
národnost
[Narodnost] #!, položka kod


vzdelani
a
1
?
vzdělání
[Vzdelani] #!, položka kod


dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku n
formát DTS


nAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*n
poznámky k celému bloku:
V gesci ÚZIS ČR.

Slouží k předávání základních údajů pro ÚZIS ČR mezi IS. 

*u - urgentní informace o pacientovi 
Urgentní informace o pacientovi.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
garant_dat 
e

?
garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:
viz garant_dat - pokyny

ua 
e

*
alergie 

pokyny:
viz 01 

urf 
e

*
rizikové faktory

pokyny:
viz 01 

uniz
e
 
*
náhrady, implantáty, zařízení
 
pokyny:
viz 01 
nové od 4.16.01
utm 
e

*
trvalá medikace

pokyny:
viz 01 

uks 
e

?
krevní skupina

pokyny:
1. samostatný blok
2. viz uks - pokyny

uot 
e

*
očkování proti tetanu

pokyny:
1. samostatný blok
2. viz uot - pokyny

uAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*u
poznámky k celému bloku:
 
Jedná se o údaje z databáze informačního systému odesílatele (nejčastěji AIS, NIS) - z dokumentace pacienta. 
Informace o odesílateli jsou uložené v bloku is.
 
Urgentní informace měly být nahrávány na identifikační elektronickou kartu. Nástroje jsou již připraveny ve volaných blocích (viz časová položka dat_ak v datových blocích), záměr ale nebyl realizován. 
 
Urgentní informace jsou sdělovány nezávisle na jiných speciálních blocích či klinických událostech (třeba i duplicitně), musí však být v souladu.
 
Mezi urgentní informace z hlediska klinického (v rámci IS) mohou být zařazeny i další informace sdělované mimo datové bloky typu „uxxx“, například informace o graviditě (grav), chirurgických výkonech (chv), návykových látkách aj. V DASTA je řešeno mimo blok u.
 
 
garant_dat
pokyny:
Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "urgentní informace" jako celek. Autoři záznamů v jednotlivých blocích jsou uvádění v těchto blocích.
 
utm
pokyny:
Jedná se o duplicitní informaci, podávané léky jsou formalizovaně uváděné v bloku le. 
Zde jsou především (pouze) významné urgentní informace, které nesmí být přehlédnuté.
 
uks
pokyny:
Zde je uváděn údaj z dokumentace pacienta. 
Jedná-li se o laboratorní vyšetření, je sdělováno v rámci bloku ku_z_lab (viz NČLP).
 
uot
pokyny:
Týká se pouze tetanu. Nejčastěji je uváděn údaj z dokumentace pacienta. 
Přehled očkování je v bloku oc . Uvádí se poslední a případně i předchozí očkování.
 
 
01 - pokyny společné pro ua, urf, uniz, utm:
Pro každý záznam je vždy samostatný blok. 

*ua - obsah bloku urgentní informace - alergie
Urgentní informace o pacientovi - alergie.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
a
-2
1
typ sdělované informace
U, N, AF, AN, AS
viz seznam hodnot
pokyny:
viz typ - pokyny
poznámky:
viz typ - poznámky
nové od 4.16.01
od 4.25.01
zrušeno AS
u_al
e
-255
?/
alergie - volným textem
volný text
pokyny:
1. viz u_al - pokyny 
2. viz typ - pokyny
Bude vyplněno u_al, nebo uaf!
od 4.16.01 nepovinné
uaf
e
 
/?
alergie - formalizovaně
datový blok
pokyny:
1. viz uaf - pokyny
2. viz typ - pokyny
Bud vyplněno u_al, nebo uaf!
nové od 4.16.01
stav
e
 
?
stav alergie
A, SP, U, Z
viz seznam hodnot
pokyny:
viz stav - pokyny
nové od
4.19.01
jistota_text
e

?
míra jistoty ve vztahu k uvedeným údajům - text
volný text
pokyny:
Míra jistoty zapisujícího lékaře ve vztahu k uváděným údajům.
Údaje jistota_text a jistota_kod musí být v souladu.
nové od
4.25.01
jistota_kod
e

?
míra jistoty ve vztahu k uvedeným údajům - kód
[Z_JISTOT]
#!, 
položka klic
pokyny:
Údaje jistota_text a jistota_kod musí být v souladu.
Bude doplněn obsah číselníku s mapováním na SNOMED CT.
nové od
4.25.01
autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údaje ”alergie”

pokyny:
viz autor - pokyny
 
dat_du 
e

?
datum diagnostikování na tento agens (této alergie)
formát DT
nebo D, MR, či R
pokyny:
tj. počátek období projevu;
může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)
4.25.01
úprava formátu
dat_up
 
e
 
?
datum ukončení platnosti vázané k tomuto agens (této alergii)
formát DT
nebo D, MR, či R
pokyny:
tj. konec období projevu; 
též datum poslední známé reakce (projevu)
nové od
4.19.01
4.25.01
úprava formátu
obdobi_text
e

?
období, v němž bylo diagnostikováno (probíhalo) - text
volný text
pokyny:
Nelze-li sdělit přesněji v položkách dat_du a dat_up.
Údaje obdobi_text a obdobi_kod musí být v souladu.
nové od
4.25.01
obdobi_kod
e

?
období, v němž bylo diagnostikováno (probíhalo) - kód
[Z_OBDOBI]
#!, 
položka klic
pokyny:
Nelze-li sdělit přesněji v položkách dat_du a dat_up.
Údaje obdobi_text a obdobi_kod musí být v souladu.
Číselník mapovaný 
na SNOMED CT.
nové od
4.25.01
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě 
formát DTS
nevyužívá se,
projekt nebyl realizován
zrušeno
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku alergie 
formát DTS
pokyny:
je-li ind_oprav_sd = E, nebo S
zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení
4.16.01 doplnění pokynů
 
iid
e
 
?
instance identifikátor
 
pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot

 
uaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*ua
poznámky k celému bloku:
Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu).
Původně bylo sdělováno pouze volným textem, od verze 4.16.01 byl důraz kladen na formalizované sdělování za pomoci bloku uaf, které je pouze takto zpracovatelné v rámci projektu Patient Summary. Úpravy provedené ve verzi 4.16.01 umožňovaly původní i novou formu. Následně byla neformalizovaná forma potlačována, typ sdělované informace AS byl nedoporučený, nyní je již zakázaný.

Od verze 4.25.01 je důsledně používáno vždy jen pro sdělení jednoho typu alergie či intolerance - pro více se volá opakovaně.
 
typ
seznam hodnot:
U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná - tj. může i nemusí být alergie)
N = nejsou známy žádné alergie (žádné aktuální problémy)
AF = alergie přítomna, je formalizovaně popsána v bloku uaf (případný údaj v elementu u_al se ignoruje)
AN = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al (neformalizovaně, samostatně jako jedna)
AS = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al sumárně (pouze textově a jen v jednom volání bloku ua) - původní již zakázaná problematická forma - nesmí být od verze DS 4.25.01 používána ! 
 
pokyny:
Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok uaf, ani element u_al.
Pokud je typ = AF, ignoruje se případné sdělení v u_al, pokud je typ = AN, ignoruje se případné sdělení v bloku uaf.
 
poznámky:
Stav praxe až do zavedení elementu typ (ve verzi 4.16.01) odpovídal variantě AN, nebo AS (nekorektní leč dříve dožívající forma).
Pro sdělení alergie pro potřebu projektů Patient Summary a Propouštěcí zpráva  je použitelná pouze varianta AF (případně U a N).
Pokud je typ = U, nebo N, nebo AS, je blok ua volán pouze 1x.
Pokud je typ = AF, nebo AN, může být blok ua volán opakovaně pro jednotlivé sdělované agens, přičemž je možné sdělit agens nejprve formalizovaně (AF) a pak doplnit i neformalizovaně (AN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.
 
u_al
pokyny:
Každý agens je uváděn v samostatném záznamu volným textem - blok ua se opakuje.
 
uaf
pokyny:
Každý agens je uváděn v samostatném datovém bloku uaf formalizovaně - blok ua se opakuje.
 
stav
seznam hodnot:
A = aktivní (active)
SP = suspendovaný, přerušený (suspended)
U = ukončený (completed)
Z = zrušený (aborted)
 
pokyny:
V případě ukončení se zadává dat_up.
  
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení
S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty) 

*urf - obsah bloku urgentní informace - rizikové faktory
Urgentní informace o pacientovi - jeho významné rizikové faktory.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
a
-2
1
typ sdělované informace
U, N, RF, RN, RS
viz seznam hodnot
pokyny:
viz typ - pokyny
poznámky:
viz typ - poznámky
nové od 4.16.01
povinné
u_rf
e
-255
?/
rizikové faktory - volným textem
volný text
pokyny:
1. viz u_rf - pokyny
2. viz typ - pokyny
Buď vyplněno u_rf, nebo urff.
od 4.16.01 nepovinné
urff
e
 
/?
rizikové faktory - formalizovaně
datový blok
pokyny:
viz typ - pokyny
Buď vyplněno u_rf, nebo urff.
nové od 4.16.01
připraveno,
není dosud naplněn číselník!
autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údaje ”rizikové faktory”

pokyny:
viz autor - pokyny
 
dat_du 
e

?
datum vzniku nebo diagnostikování tohoto rizikového faktoru
formát DT
nebo D
pokyny:
může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)
 
dat_up 
e

?
datum ukončení platnosti tohoto rizikového faktoru
formát DT
nebo D

nové od
4.25.01
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě 
formát DTS
nevyužívá se,
projekt nebyl realizován
zrušeno
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku rizikové faktory
formát DTS
pokyny:
je-li ind_oprav_sd = E, nebo S
zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení
4.16.01
doplnění
pokynu
 
iid

e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
ind_oprav_sd
a

1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot
 
 

urfAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*urf
poznámka k celému bloku:
Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu). Nepatří sem alergie - viz ua.
Původně bylo sdělováno pouze volným textem, od verze 4.16.01 je důraz kladen na formalizované sdělování za pomoci bloku urff, které je pouze takto zpracovatelné v rámci projektu Patient Summary. Úpravy provedené ve verzi 4.16.01 umožňují původní i novou formu.
 
typ
seznam hodnot:
U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná - tj. mohou i nemusí být přítomné rizikové faktory)
N = nejsou známé žádné rizikové faktory (žádné aktuální problémy)
RF = rizikový faktor je přítomen, je formalizovaně popsán v bloku urff (případný údaj v elementu u_rf se ignoruje)
RN = rizikový faktor je přítomen, je popsán v elementu u_rf (neformalizovaně, samostatně)
RS = rizikové faktory přítomny, jsou popsány v elementu u_rf sumárně (pouze textově a jen v jednom volání bloku urf) - původní již nevhodná forma!
 
pokyny:
Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok urff, ani element u_rf.
Pokud je typ = RF, ignoruje se případné sdělení v u_rf, pokud je typ = RN, ignoruje se případné sdělení v bloku urff.
 
poznámky:
Stav praxe až do zavedení elementu typ (ve verzi 4.16.01) odpovídal variantě RN, nebo RS (nekorektní leč užívaná forma).
Pro sdělení rizikových faktorů pro potřebu projektu Patient Summary je použitelná pouze varianta RF (případně U a N).
Pokud je typ = U, nebo N, nebo RS, bude blok urf volán pouze 1x.
Pokud je typ = RF, nebo RN, může být blok urf volán opakovaně pro jednotlivé sdělované rizikové faktory, přičemž je možné sdělit rizikový faktor nejprve formalizovaně (RF) a pak doplnit i neformalizovaně (RN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.
 
 
urf
pokyny:
Každý rizikový faktor je uváděn v samostatném záznamu - blok urf se opakuje. 
 
 
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení
S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty) 

*utm - obsah bloku urgentní informace - trvalá medikace
Urgentní informace o pacientovi - jeho trvalé medikace.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
u_tm
e
-255
1
trvalá medikace
volný text
pokyny:
1. neformalizovaný zápis
2. viz u_tm - pokyny

autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údaje ”trvalá medikace”

pokyny:
viz autor - pokyny
 
dat_du 
e

?
datum zavedení medikace
formát DT
nebo D
pokyny:
od kdy je lék trvale podáván, je-li známo
 
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě 
formát DTS
nevyužívá se,
projekt nebyl realizován
 
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku rizikové faktory
formát DTS
pokyny:
je-li ind_oprav_sd = E, nebo S
zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení
4.16.01
připojeny
pokyny
 
ind_oprav_sd
a

1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot
 
 
utmAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*utm
poznámky:
Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na bloku le, nesmějí být ale v rozporu, duplicita je předpokládána. 
Zde se uvádí především (pouze) významné podávané léky, které nesmí být přehlédnuté. Všechny léky jsou v bloku le.
Údaje v tomto bloku nelze vhodně přenášet do Patient Summary, tam se pracuje s údaji z bloku le!
S formalizací tohoto bloku se nepočítá. 
Původní blok převzatý z DS2, který využívají některé IS - v budoucím čase může být zrušen.
 
u_tm
pokyny:
Každý lék je uváděn v samostatném záznamu - blok se opakuje. 
Rozpis podávání je nepovinný, připojí se volným textem (zápis dle běžných zvyklostí).
 
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení
S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty) 

*uks - obsah bloku urgentní informace - krevní skupina
Urgentní informace o pacientovi - jeho krevní skupina (z dokumentace).
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ks_rh
e
-8
1/
krevní skupina v AB0 Rh(D) systému kódem
[LUKSAB0] #!, položka klic
pokyny:
zadává se klíč z číselníku
1. exaktní zápis dle MTV ”KSAB0”
(převoditelné do „PatSum“!)
2. viz ks_rh - pokyny
3. viz 02

ks_rh_text
e
-55
?/
krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem
[LUKSAB0] #!, položka n55
pokyny:
název (n55) z číselníku odpovídající sdělovanému kódu ks_rh
nové od 4.16.01
krevskup
e
-3
/1
krevní skupina
volný text
pokyny:
1. viz 01
2. viz 02
poznámky:
běžný zápis volným textem typu např.: A1B, 0, atd.
Od verze
4.16.01
výzva k ukončení
užívání této varianty!
rh
e
1
/?
rh faktor
volný text
pokyny:
1. viz 01
2. viz 02
poznámky:
běžný zápis jednoho znaku + nebo -
Od verze
4.16.01
výzva k ukončení
užívání této varianty!
autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údajů ”krevní skupina”
volný text
pokyny:
viz autor - pokyny

dat_du 
e

?
datum věrohodného zjištění k. s.
formát DT
nebo D
pokyny: 
datum laboratorního vyšetření nebo datum věrohodného zjištění

dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě 
formát DTS

zrušeno
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku ”krevní skupina” 
formát DTS
pokyny:
je-li ind_oprav_sd = E, nebo S
zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení
4.16.01
připojeny
pokyny
 
iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
ind_oprav_sd
a

1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot
 
 
uksAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*uks
pokyny k celému bloku:
Je nezávislé na případném sdělování krevní skupiny v rámci bloku ku_z_lab (laboratorní výsledky), nesmí být v rozporu.
Jedná se o údaj z dokumentace.
Pokud je současně sdělována informace o vyšetření k. s. v rámci bloku ku_z_lab, má přednost před údaji v bloku uks.
 
  
ks_rh
pokyny:
Kódování je přebíráno z příslušné MTV NČLP - ”KSAB0”.  Takto jsou vydávány i výsledky z transfúzologické laboratoře.
Údaj je kontrolovaný proti internímu číselníku LUKSAB0 (vychází z MTV - ”KSAB0”). Tato forma sdělování je přednostní.
Obsah MTV „KSAB0“ je významově totožný s LUKSAB0. LUKSAB0 byl zaveden s ohledem na projet PatSum. Záměrná nutná duplicita.
 
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!
 
01 - pokyny společné pro krevskup, rh:
Zadává se dle běžných zvyklostí volným textem. Údaj není formalizovaný a není kontrolovatelný proti číselníku! 
Užívání této varianty převzaté z původních verzí DS je nutné omezovat a následně ukončit.
Krevní skupina i rh faktor jsou zadávány odděleně, ale vždy současně (to musí zajišťovat IS odesílatele!). 
Přednostně je používána položka ks_rh! 
 
02 - pokyny společné pro ks_rh, krevskup, rh:
Položky krevskup a rh byly zavedeny již v DS2. 
Položka ks_rh  byla zavedena počínaje DS3 a respektuje NČLP -  tvar sdělování výsledku v systému AB0 Rh(D) - používá se přednostně. 
Protože méně sofistikované IS toto nemusí dosud umět, zůstávají na nezbytně nutnou dobu k dispozici obě formy zápisu. 
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení
S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty) 

*uot - obsah bloku urgentní informace - očkování proti tetanu
Urgentní informace o pacientovi - jeho očkování proti tetanu.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, aktualizovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_du 
e

1
datum očkování proti tetanu
formát DT
nebo D resp. MR nebo R
pokyny:
viz dat_du - pokyny
 
autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údajů ”očkování proti tetanu”
volný text
pokyny:
viz autor - pokyny
 
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě 
formát DTS
nevyužívá se,
projekt nebyl realizován
 zrušeno
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku očkování proti tetanu 
formát DTS
pokyny:
je-li ind_oprav_sd = E, nebo S
zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení
4.16.01
připojeny
pokyny
 
 
iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
ind_oprav_sd
a

1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot
 
 
uotAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*uot
pokyny a poznámky k celému bloku:
Je nezávislé na případném sdělování očkování proti tetanu v rámci bloku  oc (očkování), nesmí být v rozporu. 
Jedná se o údaj z dokumentace. (Záměrná duplicita.) 
Pokud je současně sdělována informace o očkování proti tetanu v rámci bloku  ocz , má přednost před údaji v bloku uot.
Pro Patient Summary jsou údaje přebírány přednostně z bloku oc, nejsou-li k dispozici, lze převzít i údaj z tohoto bloku uot.
 
Poznámka:
Blok je významný zejména pro některé IS praktických lékařů, které v této struktuře uchovávají informaci o tomto očkování. 
 
 
dat_du
pokyny:
Zadávané datum má formát MR (měsíc, rok). 
Pokud není známo přesné datum, zadává se ve formátu R (rok) a vztahuje se k datumu 1. ledna zadaného roku. 
 
 
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 
 
 
ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení
S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty) 

*an - anamnéza souhrnná neformalizovaná 
Souhrnná anamnéza společná pro všechny obory medicíny. 
{přepracováno a distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
garant_dat 
e

?
garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:
viz garant_dat - pokyny
přidáno od verze DS 3.01.01
text 
e

1
obsah anamnézy souhrnné, 
vlastní text

pokyny:
viz text - pokyny

autor
 
e
 
?
autor odpovědný za obsah
 
pokyny:
kdo vytvořil, nebo autor poslední úpravy
nové od
4.16.01
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě
formát DTS
nevyužívá se, 
projekt nebyl realizován

dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace anamnézy společné
formát DTS
pokyny:
viz dat_ab - pokyny
od verze DS 3.01.01  podmíněná povinnost 
iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
anAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

V DS4 řešeno též cestou příslušných klinických událostí (H.ANAM, AMB.ANAM).
V rámci Patient Summary je zasílání anamnézy nyní vyžadováno pouze prostřednictvím datového bloku, ne prostřednictvím KU. 
Odkaz na příslušnou KU (pokud je) bude uveden v elementu iid.

V rámci Patient Summary musí být diagnózy pacienta sdělované volným textem v anamnéze a současně sdělené formalizovaně prostřednictvím bloku dg - dgz! Je vhodné takto postupovat i obecně.

Od veze DS 4.25.01 je k dispozici anamnéza formalizovaná - viz datový blok anf. Tato formalizovaná anamnéza je odvozena od datového bloku ku_z_propz_anam, který je součástí nové formalizované propouštěcí zprávy. Formalizovaná anamnéza bude sdělována přednostně. Datový blok anf je doplněn o totožné položky, jako jsou v an.

garant_dat
pokyny:
Údaj je z hlediska DS4 fakultativní - v DS4 zachováno pro kontinuitu z DS3. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Autor textu je uváděn v rámci bloku text (volným textem) nebo v bloku autor.
Poznámka: Po dohodě může být zrušeno.

text
pokyny:
Uvádí se souhrnná anamnéza dle obvyklých zvyklostí v medicíně s obvyklou strukturou zápisu a zkratkami. 
Nepatří sem speciální anamnestické texty (například psychiatrické) - není-li uživatelem požadováno jinak.
Konkrétní anamnéza vázaná např. ke konkrétní hospitalizaci je sdělována prostřednictvím bloků ku.

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! Autor je vždy uváděn v rámci bloku text nebo v bloku autor.
 
dat_ab
pokyny:
Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP").
 

*oc - očkování
Záznam o očkování - souhrn.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
a
 1
1
typ sdělované informace
U, P, D, A
viz seznam hodnot
pokyny:
pokud je typ = "U", není sdělován blok ocz
nové od 4.16.01
garant_dat 
e

?
garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

poznámky:
viz garant_dat - poznámky

ocz 
e

*
očkování


pokyny:
jednotlivá provedená očkování
(pokud jsou známa - viz typ) 
od 4.16.01 nepovinné
dat_ak 
e

?
datum a čas aktualizace na elektronické kartě
formát DTS
nevyužívá se,
projekt nebyl realizován 
zrušeno
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku 

formát DTS


iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele, pokud je v IS odesílatele uvedeno jako souhrn; jednotlivá dílčí očkování jsou sdělována blokem ocz, v němž se uvádí příslušný iid
nové od 4.18.03
ocAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*oc
poznámky k celému bloku:
Struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).
Data lze transformovat do Patient Summary.
Blok oc je volán pouze z bloku ip. 
 
typ
seznam hodnot:
U = informace o očkování nejsou známé
P = je sdělována pouze aktuální informace o právě provedeném (prováděném) očkování
D = jsou sdělované dílčí informace o očkování, jak jsou k dispozici v IS odesílatele
A = jsou sdělované kompletní informace o očkování pacienta
  
garant_dat
poznámky:
Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "informace o očkování" jako celek. 
 

*ocz - obsah bloku očkování
Informace o jednom očkování.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_oc_kod
a
-8
1
typ očkování - kód
[LOCTO] #!, položka klic
pokyny:
1.viz typ_oc_kod - pokyny
2. viz 01
4.15.01 - přepracování číselníku "LOCTO"
od 4.16.01 povinné
typ_oc_text
a
-55
1
typ očkování - text

pokyny:
1. text odpovídající kódu “typ_oc_kod” - volí se název N55
z číselníku LOCTO
2. viz 01
od 4.16.01 povinné
id_ockovani
a
-40
?
ID očkování
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
viz id_ockovani - pokyny
nové od
DS 4.22.01
id_ockovani_isin
a
-13
?
ID očkování dle ISIN
číslo (znakově)
pokyny:
dle pokynů ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN
nové od
DS 4.22.01
indikace
e
-40
*
indikace, 
dle ISIN

pokyny:
dle pokynů v ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN
nové od
DS 4.22.01
indikace_text
a
-70
?
indikace jiná - upřesnění, 
dle ISIN

pokyny:
dle pokynů v ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN
nové od
DS 4.22.01
agens
e

*
agens, proti kterým očkování působí

pokyny:
uvádějí se klíče a texty z číselníku NCMPAG,
údaj bude přebírán z číselníku LOCTO po jeho doplnění,
agens může být více

Číselník LOCTO bude doplněn o výčet agens až v dalších verzích,
viz pokyny v bloku agens.

nové od
DS 4.22.01
davka 
e

*
očkovací dávka

pokyny:
1. informace o jedné aplikaci očkovací látky
2. viz davka - pokyny
od 4.16.01 
nepovinné
dat_po 
e

?
datum příštího očkování
formát D
pokyny:
datum příštího plánovaného přeočkování nebo podání další dávky

pozn
e
-255
?
poznámka, jiné údaje
 
volný text


iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele;
váže se k záznamu o tomto dílčím očkování v PatSum
nové od 4.18.03
oczAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*ocz
poznámky k celému bloku:
Struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).
Doplněno 3/2021 dle požadavků ÚZIS, přizpůsobeno požadavkům Xe-Health a požadavkům na GreenPass.
Data lze transformovat do Patient Summary.
 
typ_oc_kod
pokyny:
Uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.
Do typ_oc_kod se vkládá klíč z číselníku LOCTO, 
do typ_oc_text se vkládá plný název N55 z číselníku LOCTO (ne název do sestav).

id_ockovani
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1, tj. 1 až 2147483647). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
(Totožné pokyny jako v bloku ku_z.)
 
davka
pokyny:
Dávek v rámci jednoho typu očkování může být více. 
Připouští se i pouhé sdělování typu očkování bez bližších informací k dávce (dávkách).
Vzhledem k tomu, že údaj nese informaci o datumu, autorovi, reakci atd., je u aktuálních očkování údaj povinný.
V případě sdělování starších informací o provedených očkováních nemusí být údaj k dispozici, proto je od DS4.16.01 definován jako nepovinný, jeho korektní zasílání (je-li znám) ošetřuje IS odesílatele.
 
 
01 - pokyny společné pro typ_oc_kod, typ_oc_text:
Číselník typů očkování obsahuje kód i text. S ohledem na méně sofistikované IS je nutné vždy uvádět i textové vyjádření. 
Volí se název N55.
Viz číselník [LOCTO] 

Do číselníku LOCTO bude k jednotlivým položkám přidán výčet odpovídajících agens. 

*davka - informace o očkovací dávce
Informace o jedné dávce očkovací látky vztažené k očkování deklarovanému v bloku ocz..
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
cis_davky
a
1
1
pořadové číslo dávky - pořadí dávky v sérii
pořadové číslo (znakově)
poznámka:
číslování od 1

poc_davek
a
1
?
plánovaný počet dávek celkový
číslo
(znakově)
poznámky:
zadává se, pokud je známo,
pak se uvádí v dokumentaci jako: 
cis_davky/poc_davek
nové od
DS4.22.01
ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení
N,E,S 
viz seznam hodnot


id_davka
a
-40
?
ID dávky očkování 
formalizovaný
znakový řetězec
pokyny:
viz id_davka - pokyny
nové od
DS4.22.01
id_davka_isin
a
-13
?
ID dávky dle ISIN
číslo
(znakově)
pokyny:
dle pokynů ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN
nové od
DS4.22.01
kod_ol
a
-7
1
kód očkovací látky
kód SUKL
pokyny:
kód SÚKL, údaj z registru SÚKL 
povinné od DS4.22.01
nazev_ol
a
-70
1
název očkovací látky
volný text
pokyny:
registrovaný název LP, údaj z registru SÚKL
 
nazev_vyrobce
a
-70
?
název výrobce nebo držitele obchodního rozhodnutí

pokyny:
název výrobce (nebo držitele obchodního rozhodnutí) očkovací látky, údaj z registru SÚKL
nové od
DS4.22.01
gene_ol
a
-70
?
generický název očkovací látky
volný text
pokyny:
údaj z registru SÚKL
 
cis_sarze
a
-35
?
číslo šarže 
volný text
pokyny:
označení šarže

dat_expirace 
e

?
datum expirace 
formát D
poznámky, pokyny:
plyne z čísla šarže,
vyžadováno při sdělování do ISIN
nové od
DS4.22.01
apl_cesta_klic
a
-8
?
aplikační cesta - klíč
číselník
[LAPLC] #!, položka klic
pokyny:
údaj z číselníku LAPLC - klíč
nové od
DS4.22.01
apl_cesta_text
a
-55
?
aplikační cesta - text
číselník
[LAPLC] #!+, položka n55
pokyny:
údaj z číselníku LAPLC - text,
ve vazbě na apl_cesta_klic
nové od
DS4.22.01
misto_apl_klic
a
-8
?
místo aplikace - klíč
číselník
[LAPLM] #!, položka klic
pokyny:
údaj z číselníku LAPLM - klíč
nové od
DS4.22.01
misto_apl_text
a
-55
?
místo aplikace - text
číselník
[LAPLM] #!, položka n55
pokyny:
údaj z číselníku LAPLM - text,
ve vazbě na misto_apl_klic
nové od
DS4.22.01
pozn
a
-255
?
poznámky k očkovací dávce
volný text
poznámka:

nové od
DS4.22.01
autor
e

?
autor - očkovatel
 

poznámka:
kdo očkování provedl

pracoviste
e

?
pracoviště 

poznámka:
kde bylo očkování provedeno
nové od
DS4.22.01
dat_du 
e

1
datum a čas provedení očkování
 
formát DT


reakce 
e

*
reakce po očkování

pokyny:
popis reakce vztažený k této dávce očkovací látky

davkaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*davka
poznámky k celému bloku:
Původní struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).
Doplněno 3/2021 dle požadavků ÚZIS, přizpůsobeno požadavkům Xe-Health a požadavkům na GreenPass.

Datový blok obsahuje také položky, které vyžaduje pouze ÚZIS při zasílání do ISIN: id_davka_isin a dat_expirace.
Pro zasílání do ISIN je k dispozici kompletní množina položek, některé je pouze nutné upravit dle požadavků ÚZIS.

Datový blok využívá položky z registru léčivých přípravků SÚKL: kod_ol, nazev_ol, nazev_vyrobce, gene_ol.
Vzhledem k tomu, že SÚKL neudržuje ve svém registru historické záznamy, je vedle kod_ol povinný i nazev_ol a je potřebné uvádět i další údaje.


id_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení 
S = původní sdělení stornovat! 


id_davka
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1, tj. 1 až 2147483647). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
(Totožné pokyny jako v bloku ku_z.) 

*reakce - reakce na očkování
Reakce na očkování vázaná k jedné aplikaci očkovací látky.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_or 
e

1
datum a čas popisované reakce
formát DT 
nebo D


typ
a
1
1
typ reakce
F, H, N, J
viz seznam hodnot
pokyny:
viz typ - pokyny

vys_or
e
-255
?
popis reakce
volný text
 


autor 
e

?
autor popisu reakce

pokyny:
viz autor

reakceAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*reakce
poznámky k celému bloku:
Struktura je prodiskutována s pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS.

typ
seznam hodnot:
Typ reakce:
F = fyziologická reakce
H = hyperreakce
N = neurologická reakce
J = jiná reakce (popsáno textově)

pokyny:
Uvádí se jeden z údajů (v případě kombinace se uvede významnější).

autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 

*dg - diagnózy 
Informace o diagnózách.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dgz 
e

+
diagnózy
 

 

dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku 
 
formát DTS


dgAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, hodnoty, poznámky:
 
*dg
informace k celému bloku dg:
Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (některé informace mohou být duplicitní).
Blok není využíván laboratořemi k automatickému hodnocení výsledků vyšetření - tam je používán jiný způsob sdělování diagnóz (informace mohou být duplicitní).
Blok nemá vazbu na blok pracovních neschopností pn, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).
Blok nemá vazbu na blok anamnéza an, kde jsou diagnózy uváděné volným textem a jsou připojené pokyny, že formalizovaně budou duplicitně vložené do tohoto bloku dg - dgz.
 
 
Blok dg je volán pouze z bloku ip a ku_z_patsumdat (je „obálkou“ pro blok dgz), z bloků ku_o a ku_z je volán rovnou blok dgz.
 
Při volání z bloku ip či ku_z_patsumdat slouží k přenesení sumární kompletní informace o diagnózách pacienta (zde většinou nejsou sdělovány informace o suspektních diagnózách, diferenciálních diagnózách a jiné „pracovní“ diagnózy patřící spíše do bloků ku).
 
Blok dg společně s vloženým dgz jsou navržené pro toto univerzální použití, rozsah naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.
 
 

*dgz - obsah bloku diagnózy
Informace o jedné sdělované diagnóze.
 
{distribuováno od verze 2.01.01; přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_dg
a
1
?
typ diagnózy
 
”T, P”
viz seznam hodnot
poznámky:
viz typ_dg - poznámky
(typ sdílený od DS2, administrativní údaj pro IS)
od 4.16.01 nepovinné
ind_oprav_sd
 
 
 
indikace opravného sdělení
N,E,S,U
viz seznam hodnot
pokyny:
od DS 4.16.01 položka zrušena
od 4.16.01 
zrušeno!
diag
e

1
kód diagnózy

poznámky:
řešeno vnořeným blokem s ohledem na další sdělované údaje a jejich další doplňování;
pracuje se s diagnózami dle MKN,
dle požadavků praxe lze rozšířit také o další kódovací systémy…
 
stav_dg
e
-20
*
specifikace stavu diagnózy 
 
(klinický stav)
[ESTAV ] #!, položka klic
pokyny:
viz stav_dg - pokyny
(pro Patient Summary)
nové od
DS 4.16.01
zavaz_dg
e
-20
?
závažnost
[EZAVAZ] #!, položka klic
pokyny:
viz zavaz_dg - pokyny
(pro Patient Summary)
nové od
DS 4.16.01
dzs_dg
 
 
?
dopad na zdravotní stav pacienta
 
poznámky:
plyne z projektu PS,
navazuje na vyřešený problém
viz: epSOSResolutionOutcome
(pro Patient Summary)
bude doplněno, nebo vypuštěno
řeší se
duvernost
a
1
?
stupeň důvěrnosti diagnózy
"1, 2, 3"
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duvernost - pokyny
nové od
DS 4.16.01
duverne
a
1
?
důvěrná informace pro lékaře
"A, N"
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duverne - pokyny
nové od
DS 4.16.01
dat_du 
e
 
?
datum zjištění diagnózy
formát D,
nebo MR, R 
pokyny:
viz dat_du - pokyny
 
dat_up
e

?
datum ukončení platnosti diagnózy
formát D,
nebo MR, R
pokyny:
DS 4.16.01
povoleno též MR a R 
spec_dg
e
-1000
?
specifikace diagnózy
 
(upřesnění a další informace lékaře k diagnóze)
volný text
 
(bez limitované délky)
pokyny:
viz spec_dg - pokyny
 
Pro Patient Summary je povinné.
DS 4.17.01
prodloužena položka
pozn
e
-80
?
poznámka k diagnóze
 
(způsob získání, zdroj, aj.)
volný text
 
(stručný!)
pokyny:
viz spec_dg - pokyny
nové od
DS 4.16.01
autor 
e
 
?
autor vložení nebo aktualizace údajů o diagnóze
 
pokyny:
viz autor - pokyny
 
dat_vb
e

?
datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)
formát DTS

 
iid


?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
dgzAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:
 
Blok dgz je používán při volání z bloku ip či ku_z_patsumdat (prostřednictvím bloku dg), a je volán přímo z bloku ku_o a ku_z.
 
Je-li volán v bloku ip slouží k přenesení sumární kompletní informace o všech (dostupných) diagnózách pacienta, nebo pro realizaci příslušné klinické události. 
 
Je-li volán z bloku ku_z_patsumdat, sdělují se všechny dostupné diagnózy (dle pravidel Patient Summary). Do struktur Patient Summary se pak přenáší v transformované podobě a to jako informace o příslušných diagnózách a zdravotních problémech.
 
Je-li volán z bloku ku_o, sdělují se informace potřebné pro realizaci objednávky, tedy včetně diagnóz „pracovních“ (suspektní, aj.).
 
Je-li volán z bloku ku_z, vztahují se sdělované diagnózy ke sdělované zprávě - sdělují se především informace nově plynoucí ze zasílané zprávy (vyšetření).
 
Blok dgz je upraven tak, aby umožňoval předání informací v rozsahu Patient Summary a současně vyhovoval stávajícímu používání.
 
Bloky dg - dgz jsou navržené pro toto univerzální použití (viz výše), rozsah naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.
 
Upozornění:
Při sdělování objednávky laboratorních vyšetření (ku_o_lab - lip) je možné (již od DS2) zasílat prostřednictvím datového bloku lip také kódy diagnóz (viz NČLP položky 20021 až 20028 - vznik = I). Přednost má sdělení prostřednictvím datového bloku dgz v ku_o.
 
  
typ_dg
seznam hodnot:
Typ diagnózy:
T = trvalá
P = přechodná (dočasná)
 
poznámky:
Původně byl údaj povinný, nyní (od DS 4.16.01) je nepovinný (ale v praxi pro některé NIS či agendy nutný). 
Pojmy "trvalá a přechodná diagnóza" vycházejí z původní praxe zavedené v IS a byly zapracovány do dgz již v DS2.

Trvalou DG  je možné definovat jako „přetrvávající“, nebo „k přetrvávání tendenci mající“. 
Jako „trvalou“ DG můžeme označit takovou, u níž je významná pravděpodobnost, že i za nějaký čas bude DG přítomna. 
Vyplněné datum dat_up ukončí DG (ať již předtím označenou za přechodnou či trvalou); pokud má DG datum ukončení dat_up, pak její stav odpovídá víceméně stavu „problem resolved“ z Pat_Sum = Vyřešený/á z číselníku ESTAV. 
 
stav_dg
pokyny:
K jedné diagnóze diag může být více specifikací, na pořadí nezáleží.
Údaj zadává lékař. Pro pacientský souhrn (Patient Summary), je vyplnění žádoucí.
 
Poznámka:
Číselník ESTAV je převzatý z epSOSStatusCode a nyní obsahuje tyto položky:
Aktivní
Neaktivní
Chronický/á
Intermitentní (občasný, přerušovaný, vracející se)
Opakující se
Suspektní (podezření na…)
Vyřešený/á
Nepřítomný/á
K číselníku budou připojeny pokyny k jeho používání - řeší epSOS a MZd. 
 
zavaz_dg
pokyny:
Uvádí se klinická závažnost ve vztahu k diagnóze diag (má-li to klinický význam).
Údaj zadává lékař. Pro pacientský souhrn (Patient Summary), je vyplnění žádoucí.
 
Poznámka:
Číselník EZAVAZ je převzatý z epSOSSeverity a nyní obsahuje tyto položky:
Mírný/á
Mírný/á až střední
Středně těžký/á
Střední až závažný/á
Závažný/á
Život ohrožující
K číselníku budou připojeny pokyny k jeho používání - řeší epSOS a MZd. 
 
dzs_dg
pokyny:
Uvádí se dopad DG na zdravotní stav pacienta. Údaj zadává lékař. Fakultativní. Nyní pouze jako návrh k dořešení!
 
Poznámka:
Číselník bude převzatý z epSOSResolutionOutcome - nyní obsahuje tyto položky:
- Normální tělesné funkce
- Pacient v remisi
- Závažné zdravotní postižení
- Chronické onemocnění
- Asymptomatický
- Zdravotní postižení
- Terminální
- Mrtvý
 
 
duvernost
seznam hodnot:
1 = standardní (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti za „standardní“
2 = důvěrné - diagnóza, u níž se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení
3 = tajné - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)
 
pokyny:
Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům a informacím důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty či informace zasílat.
Poznámky:
Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu či údaji.
Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.
K dořešení do dalších verzí DS.
  
duverne
seznam hodnot:
A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = informace je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta
N - není důvěrné (implicitní)
Poznámka:
Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva či údaj k dispozici pacientovi.
Důvěrnost z hlediska ochrany dat pacienta je řešena položkou „duvernost“.
 
pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.
Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou informace o této diagnóze určeny pro lékaře i pro pacienta. 
Pokud je uvedeno "A", jsou informace o této diagnóze určeny pouze pro lékaře.
 
 
dat_du, dat_up
pokyny:
Datum může být uváděno ve formátech: D, MR nebo R (viz dat). 
Pokud není datum známo, není element uveden.
 
U diagnózy, která dosud trvá, by měl být vyplněno dat_du a nesmí být vyplněn dat_up.
U diagnózy, která byla ukončena (problém byl vyřešen, nebo zanikl), je vyplněno dat_up.
Pokud je potřeba sdělit, že příslušný problém byl řešen před čase a nejsou známé přesné časové údaje, uvede se dat_du a dat_up, přičemž mohou být uvedené ve tvaru den, měsíc rok, nebo jen měsíc, rok, nebo jen rok - pokud se uvádí pouze rok (např. „hepatitida v roce 1980“), mohou být oba údaje i totožné (tj. např. „1980“).
 
spec_dg
pokyny:
Text “specifikace diagnózy” se musí nutně vázat k uvedené diagnóze! Obsahuje potřebné upřesnění a další potřebné informace k dg. 
Text zadává lékař. 
Další případné fakultativní poznámky lékaře lze vložit do fakultativní poznámky pozn (například informace o zdroji - získání údajů aj.).
V Patient Summary je údaj „specifikace diagnózy“ vyžadován jako povinný.
 
autor
pokyny:
Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! 

*diag - obsah bloku diagnóza
Informace o jedné diagnóze.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d
-5

kód diagnózy
[Mkn10_5] #!. položka kod
pokyny:
viz 01
poznámky:
číselník MKN distribuuje ÚZIS

mkn_verze
a
-40
?
verze použitého číselníku MKN
text
pokyny:
uvádí se rok a měsíc vydání MKN10 (případně jen rok)
ve tvaru RRRR_MM
(například: 2020_03);
definitivní podobu verzování číselníku řeší ÚZIS
nové od 4.16.01,
v 
přechodném období nepovinné,
od data vyhlášení bude povinné
poradi
a
-2
1
pořadí diagnózy
1 až 99
pokyny:
1. je atributem elementu diag
2. v pořadí první je hlavní dg.
3. viz 01
 
nazev
a
-250
?
plný název diagnózy 
(z číselníku MKN)
 text
pokyny:
uvádí se název z číselníku MKN, přebírá se z plného názvu
nové od 4.17.01
připraveno
pro novou verzi MKN
 
 
 
 
 
 
 
(ÚZIS)
s delšími názvy
 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:
 
01 - pokyny společné pro kód diagnózy, poradi:
Element diag má atribut poradi  s hodnotami 1 - 99,
Symbolika zápisu: 1 = hlavní diagnóza,  2 = první ostatní …
 
U diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku Mkn10 , za kontrolu ručí odesilatel.
Zadává se tak, jak je uváděno v tomto číselníku, tj. bez tečky (např. A00, A001, M8111 aj.).
 
Zadává se vždy jen jeden kód; 
zadávání „kapitol“ nebo „výčtu“ není povoleno. 
 
Pokud je prostřednictvím dgz sdělována u pacienta jen jedna diagnóza, má pořadí = 1.
Bude-li současně sdělováno více diagnóz s pořadím = 1, nebude možné rozlišit pořadí (která je hlavní), ale vše bude zpracováno. 
Není-li pořadí diagnóz, sdělovaných prostřednictvím dgz u pacienta, sdělitelné, vloží se u všech = 1. 

*le - podávané léky
Informace o trvale nebo přechodně podávaných lécích včetně dávkování.
 
{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ
 a
1
1
typ sdělované informace
U, N, M, A
viz seznam hodnot
 
nové od 4.16.01
lez 
e

*
podávané léky


od 4.16.01
nepovinné
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku 
 
formát DTS


leAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*le
pokyny k celému bloku:
Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).
 
Blok le je volán z více různých datových bloků, vždy s jiným účelem a tudíž jiným smyslem sdělení.
Je-li volán z bloku ip, slouží k přenesení sumární kompletní informace o medikaci pacienta.
Je-li volán z bloku ku_o, sdělují se informace potřebné pro realizaci objednávky.
Je-li volán z bloku ku_z, vztahují se sdělované medikace (úpravy) ke sdělované zprávě.
 
Bloky le, společně s vloženým lez, jsou navržené pro toto univerzální použití, rozsah jeho naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.
 
typ
seznam hodnot: 
U = léková terapie není známá
N = pacient léky neužívá (tj. zcela bez léků)
M = pacient neužívá léky na předpis (užívané léky mimo předpis nejsou známé)
A = pacient užívá (měl by užívat) léky uvedené v bloku lez

*lez - obsah bloku podávané léky
Informace o jednom trvale nebo přechodně podávaném léku včetně dávkování.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_med
a
1
1
typ medikace
T, P
viz seznam hodnot


ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení nebo změny
N,E,S,U,Z, P, B
viz seznam hodnot
pokyny:
viz ind_oprav_sd - pokyny
(původní název položky)
od 4.25.01
doplněno: P,B
nazev_lek
a
-70
1
název léku
volný text
pokyny:
v případě magistraliter se uvádí jeho vhodné orientační označení
poznámka:
obchodní název
 
ind_m_text
e
-80
?
důvod medikace - text
volný text
poznámka:
Určeno především pro propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor
nove od
4.25.01
ind_m_kod
e

*
důvod medikace - kód

poznámky:
Viz datový blok mknorpha.
Určeno především pro sdělení do propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor
nove od
4.25.01
zmena_m_text
e
-80
?
důvod změny medikace - text
volný text
poznámka:
Určeno především pro propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor
nove od
4.25.01
zmena_m_kod
e
-2
?
důvod změny medikace - kód
ND, PD, IL, J
viz seznam hodnot
pokyny:
Interní číselník: 
ND, PD, IL, J.
nove od
4.25.01
gene_lek
a
-70
?
generický název léku
 
volný text
poznámka:
Záměrná duplicita ke kódu léku s ohledem na prohlížecí nástroje.
 
kod_lek
a
-7
?
kód podávaného léku
Kód z číselníku uvedeného v cis_kod_lek 
Kód léku dle databáze SÚKL.
pokyny:
viz kod_lek - pokyny
poznámky:
viz kod_lek - poznámky
 
cis_kod_lek
a
-14
?
odkaz na číselník, z něhož byl použit kód podávaného léku
DLP, KLK, SCAU, SCAU_BEZ_UHRAD, LEKY, NHVLP
viz seznam hodnot
pokyny:
viz cis_kod_lek - pokyny
nové od 
4.10.01
v 4.18.03 doplněno DLP
cis_kod_lek_v
a
-40
?
verze použitého číselníku léků
volný text
poznámky:
zadává se číslo verze použitého číselníku; nyní volný text
nové od 4.16.01,
nyní nepovinné
kod_atc
a
-10
?
kód pro sdělování ATC skupiny léku

poznámka:
údaj vyplývá z číselníku léků, duplicita záměrná

kod_atb
a
3
?
kód antibiotika
[NCMPATML] #!, položka klic
pokyny:
1. mezinárodní kódy ATB
2. viz kod_atb - pokyny
Upozornění: 
položka je již zbytečná
od verze 
4.10.01
doporučeno
položku
nepoužívat
aktivni_latka

e

*
aktivní látka léku

Datový blok lez_al.
pokyny:
seznam aktivních látek v léčivu (opakuje se)
nove od
4.25.01
apl_cesta_klic
a
-8
?
aplikační cesta - klíč
[LAPLC] #!, 
položka klic
pokyny:
zadává se údaj z číselníku
nové od
4.22.01
apl_cesta_text
a
-55
?
aplikační cesta - text
[LAPLC] #!+, 
položka n55
pokyny:
zadává se odpovídající text k položce apl_cesta_klic
nové od
4.22.01
misto_apl_klic
a
 -8
?
místo aplikace - klíč
[LAPLM] #!, 
položka klic
pokyny:
1. zadává se údaj z číselníku
2. fakultativní v ČR,
povinné pro PatSum
nové od
4.22.03
misto_apl_text
a
-55
?
místo aplikace - text
[LAPLM] #!, 
položka n55
pokyny:
zadává se odpovídající text k položce místo_apl_klic
nové od
4.22.03
forma_klic
a
 -8
?
forma léku - klíč
[EDOSFORM] #!, 
položka klic
pokyny:
1. zadává se údaj z číselníku
2. povinné pro PatSum
nové od
4.22.03
forma_text
a
-250
?
forma léku - text
[EDOSFORM] #!, 
položka nazev
pokyny:
zadává se odpovídající text k položce forma_klic
nové od
4.22.03
od 4.22.04 prodlouženo z 55 na až 250 znaků
lez_obal_leku
e
 
 ?
obal - balení léku

pokyny:
povinné pro PatSum
nové od
4.22.03 
sila_leku
a
-55
?
síla léku (včetně jednotky)
volný text
pokyny:
pro PatSum
nové od
4.22.03
velikost_baleni
a
-55
?
velikost balení
(množství v balení)
volný text
pokyny:
pro PatSum
nové od
4.22.03
dat_od 
e

?
datum počátku podávání léku
formát D nebo DT


dat_do 
e

?
datum ukončení podávání léku
formát D nebo DT
pokyny:
povinné pro 
ind_oprav_sd = U

rozpis_v
e
-50
?
dávkování - rozpis 
volný text
pokyny:
uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.





dávkování formalizovaně

Dávkování formalizovaně nebylo v DASTA dosud realizovatelné.
Může být doplněno dle PatSum.

magistraliter
e
-255
?
rozpis magistraliter
volný text
pokyny:
rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL

pozn
e
-80
?
poznámka k výdeji léku
volný text
poznámky:
viz pozn - poznámky

instrukce_pac
e
-80
?
instrukce pro uživatele (pacienta)
volný text
pokyny:
důležitá upozornění pro pacienta k užívání léku (řízení, ospalost, vedlejší účinky atd.)
nové od 4.19.01
delka_vyb
e
-3
?
délka vybavení
číslo znakově
pokyny:
Počet dnů, na které byl pacient vybaven léčivem (předáním léčiva, či receptem). 
Pokud nebyl, uvede se 0.
nove od
4.25.01
autor 
e

?
autor vložení nebo aktualizace údaje o medikaci

poznámky:
za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

dat_vb
e

?
datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)
formát DTS
nebo DT
povinné pro ind_oprav_sd = Z

iid
e
 
?
instance identifikátor
 
pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele
nové od 4.18.03
lezAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky
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Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
Poznámky k možnému doplnění a rozšíření bloku lez:
Další úpravy bloku budou realizovány na základě požadavků předložených z praxe nebo plynoucí z požadavků MZ ČR.
Viz: podklady k debatě 2019 - dosud nedošlo ke společné dohodě, nerealizováno, lze na základě požadavků z praxe dořešit.
Pro „dávkování formalizovaně“ jsou připraveny číselníky epSOS  [EROUTADM] a  [ETEVENT] - do bloku lez dosud nezapojeny.

 
typ_med
seznam hodnot:
T = trvalá
P = přechodná 
 

ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu ani změnu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení 
S = původní sdělení stornovat! 
U = ukončení platnosti medikace. 
Z = změna dávkování léku
P = nově podávaný lék - zahájení platnosti medikace
B = pacient bez medikace

Poznámka:
Původní indikátor opravného sdělení byl následně rozšířen o další hodnoty a další funkce, původní označení zůstalo.
(S ohledem na zavedení do praxe nebylo vhodné, ani možné, zavádět indikátory dva.)
 
pokyny:
1. V případě uvedení hodnoty „U“ je povinné sdělit dat_do (datum ukončení podávání léku)
2. V případě uvedení hodnoty „Z“ je povinné sdělit dat_vb (datum a čas vytvoření záznamu)
3. V případě uvedení hodnoty „P“ je povinné sdělit dat_od (datum počátku podávání léku)
4. V případě uvedení hodnoty „B“ je typ_med = T, nebo P a do nazev_lek se vloží „bez medikace“; vše ostatní prázdné


zmena_m_kod
seznam hodnot:
ND=nevhodné dávkování
PD=nedostatečné dávkování
IL=interakce léku
J=jiné

 
kod_lek
pokyny:
Má-li lék kód HVLP, musí se uvést! (Neuvádí se například u léků typu magistraliter.)
 
V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.
Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.
 
poznámky:
Využívá se jeden z číselníků uvedených v položce cis_kod_lek. Není součástí DS.
Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

 
cis_kod_lek
seznam hodnot:
DLP = léčivé přípravky - základní číselník SÚKL "DLP"
KLK = číselník SÚKL "KLK"
SCAU = číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP
SCAU_BEZ_UHRAD = číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP
LEKY = číselník VZP ČR
NHVLP = číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ

Podrobnější informace o číselnících léčiv a nehrazených ZP užívaných v praxi - informativní přehled:
 
DLP_lecive pripravky  — Základní číselník SÚKL „DLP“:
Databáze léčivých přípravků, základní číselník SÚKL.
Číselník DLP (DLP_lecive_pripravky) obsahuje registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP), které mohou být elektronicky předepsány v ČR. Číselník je publikován s měsíční, výjimečně i kratší periodou a je používán (společně s příslušnými číselníky sady DLP) jako referenční zdroj údajů pro systém elektronického receptu ve formě otevřených dat.  
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp
  
KLK — Číselník SÚKL „KLK“:
Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR (kromě homeopatik - jsou samostatně), léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky. Z číselníku „KLK“ vycházejí číselník léčiv SÚKL (SCAU a SCAU_BEZ_UHRAD), které jsou jeho podmnožinou, z nich pak vycházejí číselníky VZP, SZP. 
Číselník „KLK“ je v praxi používán málo, nepraktický je zejména svým velkým rozsahem a nepraktickou podrobností (např. více kódů pro jeden lék).
http://www.sukl.cz/ciselnik-klk?highlightWords=%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk+S%C3%9AKL
  
SCAU — číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP:
Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky (kódy), které mají úhradu ZP
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
  
SCAU_BEZ_UHRAD — číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP:
Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky, které mají nulovou úhradu, ale vyskytují se na trhu. 
(Problémem je, že část léků chybí - infúze, výživa, kontrastní látky,...   
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni
  
LEKY — číselník VZP ČR:
Číselník LEKY uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady a dále pak i přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění s aktivním výskytem na trhu ve sledovaném období. 
Číselník je vydáván v měsíčním intervalu a zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo na základě pravomocných rozhodnutí SÚKL. 
Číselník LEKY není totožný se SCAU.
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely
  
NHVLP — číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ:
Číselník ZP = SCAU + SCAU_BEZ_UHRAD + něco navíc z KLK (?)
Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR.
S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.
Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.
Číselník NHVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: 
http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_saz_nemlp    

Upozornění:
Číselník DLP, KLK, SCAU,… - všechny obsahují stejné kódy. Liší se jen atributy a v některých případech rozsahem. 
  
Poznámky:
Jeden konkrétní lék má SÚKLem přidělen jeden kód a je zaveden v číselníku KLK, většinou opakovaně, některé z jeho kódů se vyskytují v dalších číselnících a to vždy se stejným kódem. 
Kódy, které jsou v jiných číselnících kromě KLK, jsou vždy i v číselníku KLK.
Mnohé kódy, které jsou v číselníku KLK, nejsou v jiných číselnících (jeden lék je veden pod více kódy dle výrobce, balení, správního řízení atd.).
Dle vyjádření některých tvůrců NIS jsou v praxi vytvářeny tzv. „místní číselníky“, v nichž se objevují účelově vybrané kódy z více číselníků. 

pokyny:
Uvádí se jeden z číselníků, z něhož byl uváděný kód léku použit. 
Od verze DS 4.18.03 je za hlavní považován DLP, s nímž se pracuje v elektronické preskripci.
Není-li uvedeno, předpokládá se použití „DLP“.
 
kod_atb
pokyny:
Pokud je podáváno antibiotikum a není znám jeho kód (není součástí číselníku antimikrobiálních látek [NCMPATML]), zadá se náhradní text - kód ”ATB”. Položka je významná pro mikrobiologická vyšetření i nálezy. 
Poznámka: Pokud je uveden odkaz na číselník léků, je tento údaj nadbytečný. 
 
pozn
pokyny:
Volný text, není blíže specifikováno. 

*

*lez_obal_leku - obal léku
Informace o obalu léku, který může v budoucnosti obsahovat další obaly.
 
{distribuováno od verze 4.22.03} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
obal_klic
a
 -8
 ?
balení léku - klíč
[EPACK] #!, 
položka klic
pokyny:
1. zadává se údaj z číselníku
2. povinné pro PatSum

obal_text
a
-55
?
balení léku - text
[EPACK] #!,
položka nazev
pokyny:
zadává se odpovídající text k položce obal_klic







poznámka:
může být časem rozšířeno pro sdělování obalů v obalu,
nyní připraveno, neřešeno

 
[XML Schema] 
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Uvádí se obal léku dle číselníku přejatého z EU.
Nyní je řešen jen jeden (bezprostřední - přímý) obal. 

*lek - léky vydané lékárnou
Informace o lécích vydaných lékárnou včetně dávkování, ceny aj.
 
{distribuováno od verze 3.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
garant_dat 
e

?
garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

poznámky:
fakultativní, jen pro některé formy komunikace (např. IZIP)

lek_v  
e

+
vydané léky

pokyny:
každý lék samostatně

dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku 
formát DTS


lekAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*lek
pokyny k celému bloku:
Blok lek má bezprostřední vazbu na blok le  (a do le vnořené bloky lez ). Slouží ale pouze ke sdělování léků vydaných lékárnou.
 
Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní). 

*lek_v - obsah bloku vydané léky
Informace o jednom léku vydaném lékárnou

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazev_lek
a
-70
1
název léku
volný text
poznámky:
obchodní název
od
DS 3.10.01
prodloužena délka
ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení
N,E,S
viz seznam hodnot

nové od 
DS 3.05.01
poc_bal
a
-2
1
počet balení
číslo celé
pokyny:
počet vydaných balení léku.

gene_lek
a
-70
?
generický název léku
volný text

od
DS 3.10.01
prodloužena délka
kod_lek
a
-7
?
kód podávaného léku
kód SUKL 
pokyny:
viz kod_lek - pokyny
poznámky:
viz kod_lek - poznámky
od 
DS 3.07.01 prodloužena délka
kod_atc
a
-10
?
kód pro sdělování ATC skupiny léku


nové od 
DS 3.16.01
kod_pdk
a
-15
?
kód PDK

poznámky:
fakultativní kód

id_dok_is
a
-35
?
identifikace dokladu v SW odesilatele (lékárny)

pokyny:
1. dle IS odesílatele
2. viz id_dok_is - pokyny

cena
a
-8
?
celková cena za vydaný typ léku (v Kč)
číslo reálné


icl
a
8
?
identifikační číslo lékaře (ICL), který vystavil recept



dat_du 
e

?
datum  vydání léku
formát DT nebo DTS


rozpis_v
e
-50
?
dávkování - rozpis volným textem
volný text
pokyny:
uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.

vydal
e
-35
?
osoba, která lék vydala

pokyny:
fakultativní informace

magistraliter
e
-255
?
rozpis magistraliter
volný text
pokyny:
rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL
nové od 
DS 3.16.01
pozn
e
-80
?
poznámka k výdeji léku
volný text
poznámky:
viz pozn - poznámky

lekvAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

ind_oprav_sd
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení 
S = původní sdělení stornovat! 

kod_lek
pokyny:
Má-li lék kód HVLP, musí se uvést! (neuvádí se například u léků typu magistraliter.)

V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.
Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.
(S ohledem na použití ve Slovenské republice je délka kod_lek definována na ”maximálně 6 znaků”.) 

poznámky:
Využívá se číselník VZP. Není součástí DS.
Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

id_dok_is
pokyny:
Identifikace dokladu, pod kterým je informace uložena v SW lékárny

pozn
pokyny:
Volný text, není blíže specifikováno. 
. 

*pn - pracovní neschopnosti
Informace o pracovních neschopnostech pacienta. 
Jeden aktuální záznam nebo výčet za určité očekávané období.

Upozornění: 
Datový blok je v gesci ČSSZ.


{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
pnz 
e

+/
pracovní neschopnosti

podmínky:
viz 01 

hpn
e

/?
hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

podmínky:
viz 01 
nové od 
DS3.15.01
pdhpn
e

/?
potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

podmínky:
viz 01 
nové od 
DS3.15.01
dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace bloku 
formát DTS


pnAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*pn
poznámky k celému bloku:
Nemá vazbu na žádné jiné datové bloky. 

01 - podmínky společné pro pnz, hpn, pdhpn:
Ve struktuře bloku ”pn” může být několik elementů typu pnz, anebo jeden element hpn, anebo jeden element pdhpn. 
  
Různé elementy (pnz, hpn, pdhpn) se nemohou vyskytovat v jednom bloku pn a souboru dasta současně! 
Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V). 
Tato podmínka je realizována v XML.

POZOR!
Zařazení příslušného elementu musí být: 
ve vztahu k atributu ur v bloku dasta (elementy hpn, pdhpn se mohou použít pouze, pokud ur="N").

*pnz - obsah bloku pracovní neschopnost
Informace o pracovní neschopnosti pacienta v uváděném časovém intervalu. 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
cislo_tiskopisu
a
-12
?
číslo z tiskopisu pracovní neschopnosti
volný text
pokyny:
viz 01
prodlouženo z 9 zn od DS 3.05.
ind_oprav_sd
a
1
1
indikace opravného sdělení
N, E, S
viz seznam hodnot

nové od DS 3.05.01
diag_poc
a
-5
?
diagnóza počáteční
[Mkn10_5] #!, položka kod
pokyny:
viz 01

uraz_prac
a
1
?
úraz pracovní
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

uraz_ostatni
a
1
?
úraz ostatní
” A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

uraz_zavineny
a
1
?
úraz zaviněný
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

nemoc_povol
a
1
?
nemoc z povolání
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

alkohol
a
1
?
vliv alkoholu
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

drogy
a
1
?
vliv omamných látek
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

jinemu_lekari
a
1
?
předáno jinému lékaři
A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

diag_kon
a
-5
?
diagnóza konečná
[Mkn10_5] #!, položka kod
pokyny:
viz 01

dat_od 
e

1
datum počátku pracovní neschopnosti
formát D 


dat_du 
e

?
datum vystavení neschopenky
formát D


dat_do 
e

?
datum ukončení neschopnosti
formát D


pozn
e
-255
?
poznámka k bloku pracovní neschopnosti
volný text
poznámky:
fakultativní

pnzAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

ind_oprav_cs
seznam hodnot:
Indikace opravného sdělení:
N = nejedná se o opravu
E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení 
S = původní sdělení stornovat! 

uraz_prac, uraz_ostatni, uraz_zavineny, nemoc_povol, alkohol, drogy, jinemu_lekari
seznam hodnot:
Kódování odpovědí (dle formuláře):
A = ano (zjišťovaná situace přítomna)
N = ne (implicitní hodnota)

01 - pokyny společné pro cislo_tiskopisu, diag_poc, diag_kon:
U diagnózy  se uvádí údaj z číselníku JDG4,  je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxx nebo Yxx. 
Zobrazování diagnózy je ve tvaru Yxx.x nebo Yxx. 

*ku - klinické události - obálka pro klinické události	
Obálka pro klinické události různých typů fází - blok je zařazen do bloku "ip". 
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ku_p
 
e
 
+/
KU pro fáze typu P (přiřazení)
 
Pokyny a poznámky:
 
1. Je-li zasíláno ku_p, nelze již zasílat žádný jiný typ fáze KU
(tj. ku_z, ku_o ani ku_a)!
 
2. Slouží k zaslání výčtu idku zasílaných v minulém období pod id_pac s typ_id_pac = 1 za účelem jejich korektního přiřazení k právě zjištěnému pacientovi s korektními identifikačními údaji.
 
(Neslouží k opravě chybných přiřazení!)
Nové od
DS 4.13.01
ku_z
e

/*
KU pro fáze typu Z (zpracování)

Pokyny a poznámky:
Obsahuje různé typy klinických událostí vázané k různým časům. 
Mohou zde být i podklady významné pro objednávky (viz ku_o, položka ku_prilohy).
Touto cestou se řeší i sdělení třetí straně na základě 
smluvního vztahu 
(např. systémům typu IZIP),
zaslání dat do převodníku DASTA/Patient Summary aj.

ku_o
e

/*
KU pro fáze typu O (objednávky)

Pokyny a poznámky:
Obsahuje pouze typy klinických událostí odpovídající zaměření příjemce.

ku_a
e

/*
KU pro fáze typu A (akceptace)

Pokyny a poznámky:
Slouží k akceptaci příjemci doručené objednávky či zprávy.
 
Poznámka:
Některé IS s akceptací dosud neumějí pracovat - ověřte.

kuAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku
informace k celému bloku "klinické události":
 
Blok ku je vložen do pacientského bloku ip (počínaje verzí DS 4.01) a umožňuje zařadit libovolný počet bloků klinických událostí všech typů a fází. Blok ku určuje pořadí jejich řazení s ohledem na typy fází. V rámci jedné fáze není v současné době pořadí sdělovaných klinických událostí Datovým standardem předepisováno.
 
Pozor! 
Je-li zasíláno ku_p, nelze již zasílat žádný jiný typ fáze KU, tj. události typu ku_z, ku_o ani ku_a!
 
Upozornění:
Jsou-li k objednávce v ku_o připojené potřebné zprávy ku_z, musí být v příslušné objednávce (ku_o) realizováno provázání na odpovídající zprávy (ku_z) - viz položka ku_prilohy v ku_o.
 
 
Co je míněno pod pojmem „klinická událost“:
Klinické události - základní informace
Klinické události aktuální platné 

*ku_o - klinické události: objednávka zakázky, požadavky (pro DS4)	
Realizace elektronické formy objednávky - případně oprava, či storno objednávky. 
Pouze pro DS4.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typku
a
-20
1
typ klinické události
[TYP_KU] #!, položka klic
Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události
pokyny:
viz typku - pokyny

typkuspeclok
a
-40
?
specifikace k typu k.u. lokální
volný text
pokyny:
viz typkuspeclok - pokyny
poznámky:
viz typkuspeclok - poznámky

fazespec
a
2
1
specifikace fáze klinické události
OR, OO, OS, OD
viz
seznam hodnot

4.23.02 přidána hodnota OD,
4.17.01
doplněny pokyny
k OO a OS
idku
a
-40
(1)
ID klinické události


Unikátní neměnné ID, napříč informačními systémy, trvale svázané s konkrétní KU! 
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
1. viz idku - pokyny
(povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí)
2. je ve vazbě na číselník
[TYP_KU]

idsub
a
-40
(?)
ID dílčího úkolu
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí
2. je ve vazbě na číselník
[TYP_KU]
3. viz idsub - pokyny
Nové
od verze
DS04.07.01
idkulok
a
-40
?
ID klinické události lokální
volný text
jen pro lokální potřebu IS
pokyny:
viz idkulok - pokyny

 
 
 
 
 
 
idkuglob bude doplněno 
v případě potřeby (viz ku_z)
 
urgentni
a
1
?
urgentní objednávka 
(z požadavku objednavatele)
V, S, N
viz
seznam hodnot 
pokyny:
viz urgentni - pokyny
Změna od
DS04.07.01
místo „A“ je „V“ a „S“
duvernost
a
1
?
stupeň důvěrnosti objednávky a následně i zprávy
1, 2, 3
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duvernost - pokyny
Nové
od verze
DS04.08.05
handicap
a
-80
?
handicap pacienta  
volný text
pokyny:
viz handicap - pokyny

dat_poz
e

1
datum a čas vzniku požadavku
formát DTS
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_prov_od
e

?
datum a čas požadovaného provedení - od
formát DT,
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_prov_do
e

?
datum a čas požadovaného provedení - do
formát DT,
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

z_pracoviste
e

1
žádající pracoviště

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

z_pracovnik
e

?
žádající osoba 

pokyny:
pracovník, odborník, lékař...
poznámky:
blok pracovnik

p_pracoviste
e

?
provádějící pracoviště

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

p_pracovnik
e

?
provádějící osoba (vyžadovaná)

pokyny:
pracovník, odborník, lékař, garant
poznámky:
blok pracovnik

pv_ku
e

?
platební vztah okamžitý 
vázaný k této KU

pokyny:
viz 02
Nové
od verze
DS04.07.01
studie
e

?
studie 
vázaná k této KU

pokyny:
viz 02
Nové
od verze
DS04.07.01
dg_poz
e

*
blok diagnózy - z objednávky
 
pokyny:
1. diagnózy, vázané k této KU
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku  dgz
4.17.01
doplněny pokyny,
zákaz změn při vracení
lek_poz
e

?
blok léky - z objednávky

pokyny:
1. léky, vázané k této KU
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku le

urg_poz
e

?
blok urgentních 
informací - z objednávky

pokyny:
1. urgentní informace, vázané k této KU
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku u

 
 
 
 
 
 
poznámka:
v případě potřeby budou podobně doplněné další bloky, např.: grav_poz, ocz_poz a jiné
zvažováno pro budoucí doplnění
leg_vyk
e

?
legislativní výkazy
 

poznámka:
fakultativní použití

ku_prilohy
e
-40
*
přílohové klinické události - výčet
 
(fyzicky vložené do bloku ku)

pokyny:
viz ku_prilohy - pokyny

 
 
 
 
 
 
Předpřipraveno - jazyk_dok bude doplněn dle požadavků legislativy nebo praxe (viz ku_z);
nyní se předpokládá pouze CZ.
zvažováno pro budoucí doplnění
text_zadosti
e

?
text žádosti 
 
poznámky:
blok text
(může obsahovat formuláře s potřebnými údaji - např. pro vyšetření genetická, cytologická,
vrozených vývojových vad aj.)









ku_o_rdg
e

?/
blok pro k. u. RDG

podmínky, pokyny:
viz speciální bloky - podmínky

ku_o_lab
e

/*
blok pro k. u. LAB

podmínky, pokyny:
viz speciální bloky - podmínky
upozornění:
může být volán opakovaně
Opakovaný výskyt od DS4.08.01
ku_o_vypis
e

/*
blok pro k. u. VYPIS

podmínky, pokyny:
viz speciální bloky - podmínky
 
upozornění:
může být volán opakovaně,
sděluje se pak vše z jednotlivých dílčích objednávek (volání)
Nově od  
DS04.07.01
Opakovaný výskyt od DS4.08.01
ku_o_soupis
 
e

/*
blok pro k. u. SOUPIS

podmínky, pokyny:
viz speciální bloky - podmínky
 
upozornění:
může být volán opakovaně,
sděluje se pak vše z jednotlivých dílčích objednávek (volání)
Nově od
DS4.10.01
 
 
 
 
blok obsahující základní identifikační údaje pacienta, 
které musí být uložené současně se zasílanou objednávkou
 
Předpřipraveno, bude doplněno dle požadavků legislativy nebo praxe - viz blok ku_pac
(info - viz jako lek_poz, urg_poz).
připraveno pro budoucí doplnění






další bloky budou přidány podle potřeby tvůrců IS

kuoAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci
 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku_o
poznámky k celému bloku:
 
Blok je určen k realizaci objednávek elektronickou cestou, případně k jejich opravě, či stornování objednavatelem.

Technická akceptace bloku příjemcem může být realizována blokem ku_a.
Jak má být s blokem ze strany příjemce nakládáno a jak na blok reagováno plyne z popisu příslušné položky KU - viz typku.
 
 
typku
pokyny:
Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU], 
podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události.
 
Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje (idku nebo idsub)  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo ku_z.
 
 
typkuspeclok
pokyny:
Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu. 
 
 
fazespec
seznam hodnot:
OR - objednávka realizace (objednávka vyšetření, výkonu, úkonu, či zprávy s příslušnými specifikacemi), žádanka
OO - oprava objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednávané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem;
	opravit lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování 
OS - stornování objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednané bude zrušeno (bez dodání nové objednávky)
OD - doplnění dalších objednávek k již zaslané objednávce realizace OR (váže se ke stejné události, jako byla u prvotní objednávky)

Důležité upozornění k OS, případně OO: 
- současně musí být provedena patřičná neodkladná opatření s ohledem na vzniklou situaci a její závažnost!
 
Při sdělování objednávky s fazespec = OS či OO, je možné s ohledem na situaci nastavit urgentnost (urgentni = S či V) a v bloku dasta nastavit ur = S, či V.
 
 
idku 
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
 
Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci jedné konkrétní klinické události pacienta.
Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.
 
Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).
Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).
 
V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné). 
Nepovinné je pouze u speciálních typů KU (VYPIS.ZPRAV, SOUPIS.ZPRAV, PATSUM.ALL, EXPORT.DAT).
 
Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události.
 
Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi!
 
 
idsub
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
 
Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.
 
Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku (např LAB.PRED.SMLUV), případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s již přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.
 
V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).
 
 
idkulok 
pokyny:
Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele. Týká se některých IS.
V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká. 
V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, je idkulok zasílán (vracen) též (není-li domluveno jinak).
 
 
urgentni
seznam hodnot:
V - jedná se o urgentní objednávku typu "vitální indikace"
S - jedná se urgentní objednávku typu "statim"
N - není urgentní (implicitní)
 
pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.
Je-li objednávka tvořena několika dílčími objednávkami a je-li alespoň jedna z nich urgentní, je celý blok označen jako urgentní dle nejvyššího žádaného stupně urgentnosti  v rámci množiny objednávek. 
Urgentní objednávka bude vyřizována přednostně dle příslušných pravidel dodavatele. 
Informace o urgentnosti se vrací v bloku ku_z.
Poznámka:
V některých speciálních blocích typu ku_o_xxx se zadává informace duplicitně - je tomu tak z důvodů návaznosti na struktury DS3.
Po domluvě může být změněno. (Například v ku_o_lab.)
 
 
duvernost
seznam hodnot:
1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“
2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení
3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)
 
pokyny:
Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.
Důvěrnost zaslaná v objednávkovém bloku ku_o  se vrací zpět ve zprávě zasílané prostřednictvím bloku ku_z dle domluvených pravidel. Podobně se během celého procesu zpracování bere v úvahu stupeň důvěrnosti dokumentu.
Poznámky:
Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.
Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.
 
 
handicap  
pokyny:
Textová informace o aktuálním handicapu pacienta z hlediska realizace této objednávky (co je třeba vědět nebo učinit atd), zejména s ohledem na pohyblivost nebo psychický stav.
 
 
datumy a časy
pokyny:
Datum a čas vzniku požadavku dat_poz je povinný.

I v případě laboratorní objednávky se uvádí datum vzniku požadavku na odběr, neboť datum a čas odběru (= datum a čas události) je zadáván v položce dat_du v bloku ku_o_lab.
 
Údaj dat_poz se přenáší do ku_z (položka dat_poz).
 
Interval požadovaného provedení dat_prov_od a dat_prov_do je nepovinný a uvádí se dle pokynů v popisu příslušné KU.
 
Viz též  dat_xx .
 
 
01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz:
Bloky zasílané s objednávkou obsahují informace, které jsou pro tuto objednávku (klinickou událost) důležité z hlediska jejího zpracování (včetně přístupu k pacientovi), nebo z hlediska právního. Jsou následně vraceny v nezměněné podobě zpět (v ku_z). 
Tyto bloky zobrazují informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky.
 
 
02 - pokyny společné pro pv_ku, studie:
Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).
V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku studie (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok studie může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.
Bloky pv_ku a studie se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.
 
 
ku_prilohy
pokyny:
Obsahuje výčet idku klinických událostí ku_z, které obsahují zprávy a které jsou součástí této objednávky; tyto sdělované klinické události musí být vložené do bloku ku (obsahují zprávy ku_z ve fázi ZK  - finální tvary zpráv zasílané jako kopie). 
Do idsub těchto přiložených zpráv se zadává hodnota idku z této objednávky (tj. bloku ku_o, k němuž se váží).
Tím je zajištěno provázání na příslušnou objednávku, ke které patří a zároveň je zachováno původní idku zpráv.
 
Pokud má být společně s objednávkou zaslána i informace o pacientovi v rozsahu „souhrn o pacientovi“, připojí se aktuální klinická událost PATSUM.DAT - ta bude uchovávána v archivu společně s objednávkou, jako její součást. Informace o diagnózách, medikaci a urgentní informace se sdělují přímo, prostřednictvím datových bloků dg_poz, lek_poz, urg_poz.  
Poznámka:
Touto cestou lze např. připojit k objednávce konzilia jiné KU, obsahují zprávy, které mají být k dispozici konziliáři atd.
 
 
speciální bloky
podmínky, pokyny:
Pokud je klinická událost takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované řešení objednávky zakázky (vyšetření, konzilií atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.
V číselníku klinických událostí budou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.
 
V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:
 
RDG
Obsahuje bloky pro specifikaci objednávek RDG vyšetření.
 
LAB
Obsahuje blok odvozený z bloku LO (DS3) - opakuje se podle počtu datumů a časů sdělovaných časů odběru vzorků - viz dat_du. 
 
VYPIS
Obsahuje blok pro specifikaci požadovaného výpisu zpráv - nastavení časového intervalu, filtry pro výběr typů zpráv a další.
Může být volán opakovaně, sděluje se pak vše, co bylo objednáno v dílčích objednávkách (voláních bloku).
Pokud je v systému příjemce pacient neznámý, nebo nejsou žádné zprávy, je tento stav sdělován prostřednictvím bloku  ku_a.
 
SOUPIS
Obsahuje blok pro specifikaci požadovaného soupisu zpráv - nastavení časového intervalu, filtry pro výběr typů zpráv a další. 
Může být volán opakovaně, sděluje se pak vše, co bylo objednáno v dílčích objednávkách (voláních bloku).
 
*

*ku_o_lab - objednávky laboratorních vyšetření, vzorky, informace (pro DS4)
Informace o vzorcích, objednávky vyšetření a doplňující údaje - vše k jednomu pacientovi a jedné události.
Pouze pro DS4, v DS3 odpovídá bloku „LO“.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_lo_is
a
-40
?
označení bloku ku_o_lab 
v IS odesílatele
volný text
 
pokyny:
jednoznačný kód
poznámky:
viz id_lo_is - poznámky
Změna 
od verze
DS 4.07.01
urg
a
1
?
urgentnost požadavku
[LOUP] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
implicitně = R 
poznámky:
viz urg - poznámky
Doplněné v 
DS 4.07.01
dodani
a
1
?
typ dodání vzorku (vzorků) laboratoři
[LOTDV] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
implicitně = B
poznámky:
viz dodani - poznámky
 DS 4.20.01 - v čís. LOTDV doplněno U
duv_objed
a
2
?
důvod objednávky
[LODO] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
implicitně = B
Od verze DS 4.11.01 přidány hodnoty DS, DE
dat_poc_hosp
e

?
datum počátku hospitalizace
formát D
pokyny:
Datum počátku hospitalizace je informace potřebná pro sledování nozokomiálních nákaz, součást speciálních laboratorních vyšetření.
Nové od 
DS 4.07.01
los 
e

?
specifikace požadavků

pokyny:
1. nastavení
2. viz los - pokyny 

dat_du 
e

1
datum a čas události  
 
 
(tj. datum a čas odběru vzorku
či ukončení sběru materiálu)
 formát DTS
pokyny:
1. k této události se vztahují vzorky, objednávky i informace o pacientovi!
2. viz dat_du - pokyny
 
lip 
e

*
informace o pacientovi

pokyny:
1. informací lze zaslat více
2. viz lip - pokyny

loi 
e

*
informace o vzorcích

pokyny:
1. vzorků lze zaslat více; 
nemusí být žádný
2. viz loi - pokyny
poznámky:
viz 01

lop 
e

*/
objednávky a požadavky laboratorní formalizované, kromě mikroskopických, kultivačních multiplexových a podobných vyšetření mikrobiologických
(tj. kromě položek NČLP jejichž „vznik“ = K, Z, nebo R)

podmínky:
viz 02
pokyny:
1. požadavků lze zaslat více
2. viz lop - pokyny
poznámky:
viz 01

lopk 
e

/*
objednávky a požadavky laboratorní formalizované pro oblast mikroskopických, kultivačních, multiplexových a jiných podobných vyšetření mikrobiologických 
(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = K)

podmínky:
viz 02
pokyny:
viz lopk - pokyny

lopz 
e

/*
objednávky a požadavky laboratorní neformalizované  
(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = Z)

podmínky:
viz 02
pokyny:
viz lopz - pokyny

lopr 
e

/*
objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované 
(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = R)

podmínky:
viz 02
pokyny:
viz lopr - pokyny

kuolabAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci
 
Blok je odvozen z bloku lo z DS3.
 
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku_o_lab
pokyny k celému bloku:
 
Viz DS - schéma blokové  - LO (KU_O_LAB), LOP, LOI, LOD.
Viz Doporučení pro realizaci elektronických objednávek.
 
Blok slouží k zasílání objednávek vyšetření realizovaných prostřednictvím položek NČLP.

 
Informace k objednávkám:
To, zda bude vložen blok lop, lopk, lopz, lopr vyplývá z požadovaných objednávek, které budou blíže definovány v položce ”klic_nclp” příslušného bloku. Typ vloženého bloku (tj. lop, lopk, lopz, lopr ) musí odpovídat hodnotě ”vznik” příslušné vkládané objednávkové položky NČLP - viz [NCLPVZNK].
 
 
 
blok (element)
 
HODNOTA ”vznik” příslušné objednávané položky
 
poznÁmka
lop
M, V = běžné ve všech LIS
D = nutno převést na příslušnou ”M”
G, S = transformuje se přes ”vazby”
Q = sledování v časovém intervalu
B, N, O = jen pokud LIS umí ošetřit
formalizované laboratorní nemikrobiologické objednávky
lopk
K
formalizované laboratorní mikrobiologické objednávky
týkající se mikroskopie a kultivačních vyšetření
lopz
Z
neformalizované laboratorní objednávky
(v DS4 již jen okrajové využití)
lopr
R
neformalizované nelaboratorní nemikrobiologické objednávky
(v DS4 již zcela okrajové využití - řeší se cestou příslušných klinických událostí)
nevyskytují se v objednávkách
výše uvedených typů
X = jen pro laboratoř (vnitrolaboratorní)
L = jen pro informace o vzorku - viz lod
P,U,I = jen pro údaje o pacientovi - viz lop

Y,T = pomocné pro lokální uživatele,
v DS4 se nepřipouštějí!

 
V jednom bloku ku_o_lab mohou být současně přítomny pouze bloky jedné ze skupin:
lop, nebo lopk, nebo lopr, nebo lopz .
 
Vazby mezi položkami NČLP a LČLP - podrobnější informace viz  vazby.
 
 
Upozornění:
Blok ku_o_lab se váže k jednomu datumu a času události. 
Může být více bloků ku_o_lab jednoho pacienta vázaných ke stejnému datumu a času události.
 
Informace k času události:
Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času (času události). Jsou tedy uvedeny pod tímto jedním datovým blokem, a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.
 
K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky (zprávy), byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).
 
Datum a čas události nemusí být v praxi zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.
Tento datum a čas události se sděluje s výsledky! Viz též  událost.
 
Viz též - evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků a doporučení pro realizaci el. objednávek.
 
Pozor!
V rámci bloku ku_o_lab není možné objednávat totožné laboratorní položky, nebo-li v bloku ku_o_lab se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky nebo dvě totožné objednávky!
 
Upozornění:
Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.
 
 
id_lo_is
poznámky:
Označení bloku ku_o_lab v IS odesílatele. Fakultativní.
Konstrukce identifikátoru bloku není předepisována - pravidla určuje spolupracující LIS. Volný text. 
Délka volena s ohledem na DICOM standard i s ohledem na idku  (v ku_o).
Atribut je ponechán s ohledem na případnou kompatibilitu s blokem lo v DS3, v DS4 je řešeno idku. 
V DS3 bylo povinné, v DS4 je nepovinné.
 
 
urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost požadavků:
V = vitální indikace (nejvyšší stupeň urgentnosti) - pokud tento typ IS nepodporuje, interpretuje se jako „statim“ 
S = vše je statim
R = vše je rutina (implicitní)
K = statim i rutina (v DS4 již zrušeno)
Je-li v rámci jedné objednávky více typů, uvádí se zde typ s nejvyšší urgentností.
 
poznámky:
V položce jsou zohledněny informace z bloků loi a lop.
V bloku ku_o je též zadávána urgentnost  - údaj se přenáší (zde zachováno dočasně s ohledem na paralelní užívání DS3 a DS4). 
 
poznámka:
Číselník LOUP obsahuje i původní hodnotu „K“, která byla zavedena v DS2 a DS3, v DS4 již není povolena; v číselníku ponecháno pouze z důvodu kompatibility - nepoužívat!
 
 
dodani
obsah číselníku LOTDV:
Typ (způsob) dodání vzorku (vzorků) laboratoři:
B = běžnou cestou - donáška, svoz (implicitní)
R = potrubní poštou
P = pacientem (pacient přinese vzorek (vzorky))
U = uloženo v laboratoři - použije se vzorek z předchozích objednávek, který je ještě uložen v laboratoři (doplněno v DS4.20.01)
L = realizace odběru v laboratoři (pacient přijde do odběrového místa laboratoře) - viz níže
O = realizace odběru pracovníkem laboratoře u lůžka na oddělení - viz níže
N = vzorky se v této situaci nedodávají
Poznámka pro hodnotu L:
Realizuje se pouze prostřednictvím klinické události typu "LAB.ODBER.LAB"
Poznámka pro hodnotu O:
Realizuje se pouze prostřednictvím klinické události typu "LAB.ODBER.LUZKO"
Poznámka pro hodnotu U:
V bloku loi se sděluje označení vzorku, ale vzorek se nezasílá, je již uložen v laboratoři.
 
poznámky:
V případě variant ”L” a ”O”  nejsou informace o vzorcích zasílány, tyto varianty v DS4 řeší speciální typy klinických událostí
 
 
duv_objed
obsah číselníku LODO:
Důvod objednávky:
B  = běžná objednávka (implicitní)
P  = preventivní vyšetření
S  = screeningové vyšetření
E  = epidemiologická studie
UZ = zhoršení stavu
UP = neodkladné přijetí
UO = po operaci
D  = dlouhodobé sledování
V  = výzkum
DS = před dialýzou 
DE = po dialýze 
 
 
los
pokyny:
Pokud nejsou specifikovány požadavky (není specifikováno nastavení), uvažují se implicitní hodnoty nastavovacích proměnných definované v bloku los.
Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být chápáno ”běžné” (implicitní) nastavení.
 
 
dat_du
pokyny:
Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času, takže jsou uvedeny pod tímto jedním datovým blokem a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.
K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky, byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).
Datum a čas události nemusí být zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.
 
Upozornění:
V případě dodani s hodnotami „L“ nebo „O“ se zadává čas předpokládaný a upřesňuje se až po realizaci odběru. Toto se týká typů klinických událostí "LAB.ODBER.LAB" a "LAB.ODBER.LUZKO".
 
Viz událost a  evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků.
 
lip
pokyny:
Informace o pacientovi ve formě položek NČLP, jejichž ”vznik” = P, U, I nebo F - viz číselník [NCLPVZNK].
Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času odběru. Blok je opakován podle počtu položek sdělujících formalizované informace o pacientovi. Informace z bloku lip vrací laboratoř zpět zpracované mezi výsledky.
Blíže v bloku lip .
 
loi
pokyny:
Údaje o vzorku nebo o vzorcích. Typ (způsob) jejich dodání je sdělován v položce ”dodani”. Pro způsoby dodání B, R a P jsou vzorky očekávány v laboratoři, typ dodání L a O je objednávkou odběru laboratorním pracovníkem, pro typ dodání U je vzorek již uložen v laboratoři, jedná se o doobjednání vyšetření z již zaslaného uloženého vzorku. 
V rámci jednoho bloku lo se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky (materiál včetně přídavku - ”zkumavka”). 
Časy odběrů vzorků jsou svázané s dat_du. 
Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času události (odběru). Blok je opakován podle počtu zasílaných vzorků. 
 
lop
pokyny:
Objednávky a požadavky laboratorní formalizované, kromě mikroskopických a kultivačních mikrobiologických vyšetření.
 
lopk
pokyny:
Objednávky a požadavky laboratorní formalizované týkající se mikrobiologických mikroskopických a kultivačních vyšetření) - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”K”.

 
lopz
pokyny:
Objednávky a požadavky laboratorní neformalizované - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”Z”.
Slouží pro speciální skupinové objednávání a sdělování poznámek ze žádanek (pro některé LIS).
 
lopr
pokyny:
Objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”R”.
Viz též nelaboratorní vyšetření. 
 
 
01 - poznámky společné pro loi, lop:
Poznámka k přiřazování vzorků a požadavků: 
V programu ČLP (i systému SLP) připravuje laboratoř standardní formou vazby mezi položkami LČLP (provázanými na NČLP) a mezi příslušnými vzorky (materiál a odběrová nádobka včetně přídavku). Tyto informace může obdržet IS objednavatele a měl by je mít příslušný LIS laboratoře. Na základě tohoto číselníku může vytvářet objednávající strana správně své požadavky a k nim pak realizuje potřebné odběry. Na základě tohoto číselníku sdruží laboratoř příslušné požadavky a vzorky. 
 
Záměrně je volena tato obecnější forma (v DS označovaná ”A”), kdy není odesílatel nucen připojovat své požadavky přímo k příslušnému vzorku. 
Tato obecnější cesta umožní jednodušší práci s objednávkami, které se týkají několika vzorků, nebo žádného vzorku.
 
Od DS 3.00.00 a výše je možné také realizovat speciální formu objednávání vyšetření vázaných přímo ke konkrétnímu vzorku (v DS označovanou ”B”). 
Tyto objednávky se vkládají přímo do bloku  loi. 
 
 
02 - podmínky společné pro lop, lopk, lopz, lopr:
Mohou být přítomny pouze elementy lop, nebo lopk, nebo lopr, nebo lopz .
Kombinace mikrobiologických kultivačních vyšetření (tj. lopk) s ostatními (tj. lop, lopr, lopz) je s ohledem na současné provozované LIS zakázaná!
Objednávky nelaboratorní neformalizované (tj. lopr) jsou určeny speciálním IS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopz) zakázána!
Objednávky laboratorní neformalizované (tj. lopz) jsou využívané jen některými LIS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopr) nyní zakázaná! 

*ku_o_rdg - objednávka na vyšetření RDG (pro DS4)
Objednávka na RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
diagnoza

e

?
diagnóza
(zdravotní problém)
MKN-10
Orphacode
poznámka:
datový blok mknorpha;
přenáší se do ku_z_rdg
nové od
DS4.26.01
duvod_vys
a
-255
?
důvod vyšetření

(popis, proč je žádáno)
volný text
poznámka:
přenáší se do ku_z_rdg
nové od
DS4.26.01
klin_otazka
a
-255
?
klinická otázka

(na kterou je třeba odpovědět)
volný text
poznámka:
přenáší se do ku_z_rdg
nové od
DS4.26.01
modalita
a

?
modalita

poznámky:
1. (0008,0060)
Modality
2. je z číselníku[KU_MODAL], viz seznam hodnot

kontrast
a

?
použití kontrastní látky
volný text
pokyny:
viz kontrast - pokyny
poznámky: 
(0032,1070)
Requested Contrast Agent

ku_o_rdg_lokal
e

*
lokalizace

pokyny:
viz ku_o_rdg_lokal - pokyny

kuordgAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]

 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:
 
modalita
seznam hodnot:
"AS", "AU", "BI", "CD", "CP", "CR", "CS", "CT", "DD", "DG", "DM", "DX", "EC", "ECG", "EPS", "ES", "FA", "FS", "GM", "HC", "HD", "IO", "IVUS", "KO", "LP", "LS", "MA", "MG", "MR", "MS", "NM", "OT", "PR", "PT", "PX", "RF", "RG", "RTDOSE", "RTIMAGE", "RTPLAN", "RTRECORD", "RTSTRUCT", "SM", "SR", "ST", "TG", "US", "XA", "XC".

Může být i jako číselník - v něm mohou být časem též české plné názvy, nyní jen jako klíče.
 
kontrast
pokyny:
Pokud položka uvedena není, není požadováno použití kontrastní látky.
Pokud je položka použita, může obsahovat "A", "Ano" nebo libovolný volný text specifikace konkrétní požadované kontrastní látky

ku_o_rdg_lokal
pokyny:
Určení konkrétní části těla, jejíž vyšetření je požadováno

*ku_o_rdg_lokal - objednávka na vyšetření RDG - lokalizace (pro DS4)
Objednávka na RDG vyšetření - upřesnění lokality RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
lokalita
a
-16
?
lokalita

(vyšetřovaná část těla)

poznámky:
1. (0018,0015)
Body Part Examind;
část těla
2. je z číselníku [KU_LOKAL], viz seznam hodnot

lateralita
a

?
lateralita

(umístění na straně těla)
L, R, B
viz seznam hodnot
poznámky: 
Laterality;
upřesnění u párových orgánů

lokalita_popis
a
-255
?
lokalita - popis vyšetřované části těla
volný text
poznámka:
čitelný úplný popis; 
požadovaný údaj
nové od
DS4.26.01
rdglokalAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

lokalita
seznam hodnot:
"SKULL", "CSPINE", "TSPINE", "LSPINE", "SSPINE", "COCCYX", "CHEST", "CLAVICLE", "BREAST", "ABDOMEN", "PELVIS", "HIP", "SHOULDER", "ELBOW", "KNEE", "ANKLE", "HAND", "FOOT", "EXTREMITY", "HEAD", "HEART", "NECK", "LEG", "ARM", "JAW"

 
lateralita
seznam hodnot:
L = levý,
R = pravý
B = oba párové orgány

*ku_o_vypis - nastavení požadavků pro objednávku výpisu (kopií) zpráv z archivu (pro DS4)
Informace o intervalu za který mají být výpisy zpracované a nastavení filtrů - vše k jednomu pacientovi.

{distribuováno od verze 4.07.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_vypis_od
e

?
datum a čas počátku výpisů
formát DT nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_vypis_do
e

?
datum a čas ukončení výpisů
formát DT nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

typ_ku
e
-20
*
výčet typů klinických událostí
[TYP_KU] #!, položka klic
pokyny:
viz typ_ku - pokyny

max_pocet
e
-6
?
maximální počet zpráv 
číslo znakově
pokyny:
nezasílat více zpráv, než uvedený maximální počet - potlačují se zprávy starší
nové od DS4.08.01
min_pocet
e
-6
?
minimální počet zpráv
číslo znakově
pokyny:
pokud výše uvedenými časovými filtry projde menší počet zpráv, než je zde uvedeno, doplnit další z množiny starších
nové od DS4.08.01
typ_puvod
a
1
?
typ - původ zprávy
I, E 
viz seznam hodnot
pokyny:
1. sdělovat jen ty zprávy, které vznikly v IS odesílatele (I), nebo jen zprávy přejaté (E); není-li uvedeno, sděluje se bez ohledu na původ 
2. viz typ_puvod - pokyny
nové od DS4.08.01
typ_urg
a
1
?
typ - urgentnost zprávy
V, S, A, N
viz seznam hodnot
pokyny:
1. sdělovat jen zprávy urgentní, jen nebo zprávy běžné; není-li uvedeno, sděluje se bez ohledu na urgentnost 
2. viz typ_urg - pokyny
nové od DS4.08.01








idku

e
-40
*
výčet ID klinických událostí žádaných zpráv pacienta
konkrétní ID existujících událostí pacienta
pokyny:
viz idku - pokyny
nové od
DS4.10.01








kuovypisAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*ku_o_vypis
pokyny k celému bloku: 
Specifikuje zadání výpisu zpráv (kopie).
Speciální blok volaný z bloku ku_o v případě, že je objednáván výpis zpráv - typ klinické události „VYPIS.ZPRAV“.

Slouží k zadání kritérií pro výběr žádaných zpráv, lze zároveň zadat konkrétní idku požadovaných zpráv pacienta.

Žádané zprávy jsou zaslány prostřednictvím ku_z, případná kolize v objednávce je zaslána prostřednictvím ku_a.



datum a čas
pokyny:
Časový interval, v rámci něhož mají být realizované výpisy zpráv (tj. vydané kopie zpráv budou z tohoto časové intervalu, pokud jej nerozšíří obsah elementu min_pocet).
Pokud není uveden dat_vypis_od, vyhledává se od počátku archivu,
pokud není uveden dat_vypis_do, vyhledává se do přítomného okamžiku.
Viz též  dat_xx .


typ_ku
pokyny:
Obsahuje výčet klíčů z číselníku typů klinických události zpráv (tj. těch KU, které se vyskytují v rámci bloků KU_Z.
Pokud není uvedeno, nefiltruje se dle typu KU.


typ_puvod
seznam hodnot:
I - požadují se jen zprávy vzniklé v IS odesílatele 
E - požadují se jen zprávy vzniklé mimo systém odesílatele, přejaté z jiných IS (externí)

pokyny:
Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen zprávy vzniklé v IS odesílatele, nebo přejaté, případně obojí.
Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu původu.


typ_urg
seznam hodnot:
V - požadují se urgentní zprávy typu "vitální indikace"
S - požadují se urgentní zprávy typu "statim"
A - požadují se urgentní zprávy - varianta V i S (všechny typy urgentních)
N - požadují se neurgentní zprávy 

pokyny:
Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen urgentní, nebo jen neurgentní zprávy, případně obojí.
Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu urgentnosti.


idku
pokyny:
Jsou-li zadána výše uvedená kritéria, vybírají se zprávy podle nich a navíc (zároveň) též podle zde zadaných idku (jedné nebo více). 
Nejsou-li zadaná žádná kritéria a je-li zadána pouze jedna nebo více idku, vybírají se k zaslání zprávy pouze podle zde zadaných idku (jedné nebo více).
Uváděné idku  se musí vázat pouze k příslušnému pacientovi, k němuž se žádost vztahuje (viz příslušný blok ip), jinak nebudou zprávy zaslány. Informace o této kolizní objednávce pak bude realizována prostřednictvím  ku_a.



V dalších verzích mohou být (bude-li to žádáno z praxe) vypracována pravidla pro zadávání jen částí řetězce v případě víceúrovňových klíčů (např. uvedením pouze H* by byly uvažovány všechny zprávy z hospitalizace).  Je možné připojit i další kriteria a specifikace.
Pokud toto bude v praxi žádáno, oslovte  správce datového standardu.


*

*ku_z - klinické události: zpracování zakázky (pro DS4)	
Sdělování výsledků vyšetření pacienta a zpráv o pacientovi - případně oprava, či storno zprávy. 
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typku
a
-20
1
typ klinické události
[TYP_KU] #!, položka klic
 
 
 
Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události
pokyny:
viz typku - pokyny

typkuspeclok
a
-40
?
specifikace k typu k. u. lokální
volný text
pokyny:
viz typkuspeclok - pokyny
poznámky:
viz typkuspeclok - poznámky

fazespec
a
2
1
specifikace fáze 
ZR, ZP, ZF, ZK, ZO, ZS 
viz 
seznam hodnot

4.17.01
doplněny pokyny
k ZO a ZS
idku
a
-40
(1)
ID klinické události

Unikátní neměnné ID, napříč informačními systémy, trvale svázané s konkrétní KU! 
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
viz idku - pokyny

idsub
a
-40
(?)
ID dílčího úkolu
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí
2. je ve vazbě na číselník
[TYP_KU]
3. viz idsub - pokyny
Nové
od verze
DS04.07.01
idkulok
a
-40
?
ID klinické události lokální
 
 
(pro lokální komunikace)
volný text
pokyny:
viz idkulok - pokyny

iid
 
e
 
?
instance identifikátor

 
 
 
 
(nyní pouze pro klinické události typu PATSUM.***
a pro H.PROPZF)
 
pokyny:
1. viz iid - pokyny
2. u zpráv určených do zahraničí je povinné!
3. u zpráv ze zahraničí bude vyplněno vždy - musí být zajištěno následné předávání; (pro předávání cestou DS je vytvořeno standardní idku)
Od 4.19.01 vyměněn idkuglob za iid (obsah identický)
urgentni
a
1
?
urgentní zpráva
(z požadavku objednavatele)
V, S, N
viz seznam hodnot
pokyny:
viz urgentni - pokyny
Nové
od verze
DS04.07.01
urg_info
a
1
?
urgentnost informace
(rozhodnutí zpracovatele)
[LVUIN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. implicitní = N
2. viz urg_info - pokyny
poznámky:
viz urg_info - poznámky
Nové 
od verze
DS04.13.02;
v 4.17.01 doplněno S
duvernost
a
1
?
stupeň důvěrnosti zprávy
1, 2, 3
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duvernost - pokyny
Nové 
od verze
DS04.08.05
duverne
a
1
?
důvěrná informace pro lékaře
A, N
viz 
seznam hodnot 
pokyny:
viz duverne - pokyny

nazev
e
-80
?
název zprávy
volný text
pokyny:
Název zprávy vytvořený nejčastěji autorem zprávy nebo generovaný systémem.
Nové 
od verze
DS04.08.05
jazyk_dok
e
 
?
jazyk zprávy
(jazyk, v němž je vypracována sdělovaná zpráva)
 
pokyny:
V tuzemské komunikaci se neuvádí, implicitní hodnotou je čeština = cs-CZ; 
bude uváděno u zpráv ze zahraničí a do zahraničí. 
Nové od
4.17.01
dat_prov
e

1
datum a čas provedení
(datum a čas události)
formát DTS
u dekurzů D
pokyny:
jedná se o datum a čas události (čas odběru, čas podání aj.);
viz datumy a časy - pokyny

dat_real_od
e

?
datum a čas realizace - od
formát DT 
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_real_do
e

?
datum a čas realizace - do
formát DT 
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_vydani
e

1
datum a čas vydání zakázky
formát DTS
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_poz
e

?
datum a čas požadavku
formát DTS
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

z_pracoviste
e

?
žádající pracoviště
 

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

z_pracovnik
e

?
žádající osoba 

poznámky:
1. blok pracovnik
2. pracovník, odborník, lékař...

p_pracoviste
e

1
provádějící pracoviště
 
(váže se k celé k. u.)
 

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk
V případě zasílání soupisu zpráv se vkládá pomocný text „pracoviště“.

p_pracovnik
e

?
provádějící osoba
 
(váže se k celé k. u.)

pokyny:
pro souhrn o pacientovi povinné (= garant)
poznámky:
1. blok pracovnik
2. pracovník, odborník, lékař...
v 04.17.01
doplněn 
pokyn o povinnosti pro PS
zpo
 
e
 
?
zodpovídající pracoviště (poskytovatel)
a osoba
 
pokyny:
Vyplní se povinně jen pro Patient Summary - právní odpovědnost za obsah.
(Pro KU = PATSUM.DAT)
nové od 
4.17.01
pv_ku
e

?
platební vztah okamžitý 
vázaný k této KU

pokyny:
viz 03
nové od 04.07.01
studie
e

?
studie 
vázaná k této KU

pokyny:
viz 03
nové od 04.07.01
garant_dat
e

?
garant dat

poznámka:
V PatSum je garant dat tzv. custodian. Technická odpovědnost za zprávu.

dg_poz
e

*
datový blok diagnózy - z objednávky

pokyny:
1. diagnózy, které se váží k této KU, přepisuje se z objednávky
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku  dgz
od 4.17.01
již není povoleno
měnění;
pro změny viz dg_vys
lek_poz
e

?
datový blok léky - z objednávky

pokyny:
1. léky, které se váží k této KU
přepisuje se z objednávky
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku le

urg_poz
e

?
datový blok urgentních 
informací „u“- z objednávky

pokyny:
1. urgentní informace, které se váží k této KU, přepisuje se z objednávky
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku u

leg_vyk
e

?
legislativní výkazy

pokyny:
přepisuje se z objednávky

text
e

1
vlastní text sdělení

pokyny:
Neformalizované sdělení, formalizované viz dále.
Podrobný výklad viz 02 .

text_zaver
e

?
text závěrečného souhrnu 
a hodnocení

pokyny:
1. stručný text
2. viz 02
poznámky:
blok text

text_pp
e
 
?
text pro pacienta

pokyny:
1. stručný text
2. viz 02
3. viz duverne - pokyny
poznámky:
blok text

dg_vys
e

*
blok diagnózy - z vyšetření

pokyny:
1. diagnózy, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření) - aktualizace oproti původnímu dg_poz
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku dgz

le_vys
e
 
?
blok léky - z vyšetření
 
pokyny:
1. léky, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření) - aktualizace oproti původnímu lek_poz
2. viz 01
poznámky:
řeší se pomocí bloku le
nové od
4.16.01
ku_z_rdg
e

?/
blok pro k. u. RDG

podmínky a pokyny:
viz speciální bloky - podmínky

ku_z_lab
e

/*
blok pro k. u. LAB 
(laboratoř)

podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro formalizované sdělení všech lab. výsledků uvedených v elementu text
3. může být volán opakovaně

ku_z_pat_n
e

/*
blok pro k. u. PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG

podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro formalizované sdělení lab. výsledků.vyšetření nádorů
3. může být volán opakovaně
nové od
4.16.01
ku_z_soupis
 
e

/?
blok pro k. u. SOUPIS

podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro sdělování soupisu zpráv.
nové od 4.10.01
ku_pac
 
e
 
/?
blok pro k. u. PATSUM.DAT 
a jiné datové bloky vyžadující sdělení identifikačních údajů
 
podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro sdělování identifikačních údajů pacienta;
součást k. u. PATSUM.DAT a některých dalších KU v rámci PS (PatSum, SoP).
nové od
4.17.01
ku_z_patsumdat
 
e
 
/?
blok pro k. u. PATSUM.DAT
 
podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro sdělování souhrnu o pacientovi cestou datových bloků DS4.
3. Vždy společně s ku_pac.
nové od
4.17.01
ku_z_patsumsest
 
e
 
/?
blok pro k. u. PATSUM.SEST
 
podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro sdělování souhrnu o pacientovi cestou dokumentu HL7 CDA.
nové od
4.17.01
ku_z_propz

e

/?
blok pro k. u. H.PROPZF
i H.PROPPREDBF 
(propouštěcí zpráva formalizovaná)

podmínky a pokyny:
1. viz speciální bloky - podmínky
2. Slouží pro formalizované sdělení propouštěcí zprávy
nové od
4.25.01
auzku
e

*
blok pro sdělení výkonu nebo ZÚMu pro tuto klinickou událost

poznámky:
opakuje se dle počtu sdělovaných dg., výkonů, ZÚMů

kuzAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]	
Podmínky pro validaci
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku_z
poznámky k celému bloku:
Blok je určen ke sdělování výsledků vyšetření pacienta (zpráv) všech typů klinických událostí a jejich fázi.
Slouží k průběžnému, finálnímu i následnému (kopie, výpis, předání) sdělování zpráv. Umožňuje realizovat opravy a storna.
 
typku
pokyny:
Typy klinických událostí jsou definované číselníkem [TYP_KU], 
podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události - zde jsou i KU dosud neuvolněné a navrhované (do praxe se postupně uvolňují jen ty, které jsou z praxe žádané).
 
Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo  ku_z. Tyto informace jsou v popisu klinické události i v číselníku TYP_KU.
 
 
typkuspeclok
pokyny:
Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.
 
 
fazespec
seznam hodnot:
ZR - rozpracovaná zakázka je předávána k dalšímu zpracovávání 
ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF;
	Pozor! Každá ZP následující obsahuje to, co ZP předchozí! Po zaslání ZF nemůže být již zasílána ZP! 
ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP
ZK - finálně zpracovaná zakázka je v kopii zasílána jako součást objednávky nebo na vyžádání (výpis dat)
ZO - oprava zpracované zakázky (z rozhodnutí dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem
ZS - storno zpracované zakázky (z rozhodnutí dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)
 
Důležité upozornění k ZO a ZS: 
- oprava či storno v případě ZO a ZS se netýká údajů přenášených z objednávky, ale pouze dat vzniklých na straně zpracovatele 
- současně musí být provedena patřičná neodkladná opatření s ohledem na vzniklou situaci a její závažnost! (telefon, kontakt)
 
Při sdělování zprávy s fazespec = ZS či ZO, je možné s ohledem na situaci nastavit urgentnost informace (urg_info = S) a v bloku dasta nastavit ur = S či V.
 
Poznámka k DS3/DS4:
storna a zrušení zavedené ve verzi DS3 do bloku VR se v bloku KU_Z_LAB již nevyužívají, řeší se jako celek v KU_Z 
 
 
idku 
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1, tj. 1 až 2147483647). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
 
Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.
Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.
 
Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).
 
Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu napříč informačními systémy. Je svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).
 
V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné).
Nepovinné je pouze u speciálních typů KU (VYPIS.ZPRAV, SOUPIS.ZPRAV, PATSUM.ALL, EXPORT.DAT).
 
Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události.
 
Pokud bylo idku součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idku povinně totožné (přepisuje se).
 
Pokud nebyla objednávka realizována elektronickou cestou a tudíž nebylo ID založeno objednavatelem, ale je zakládáno zpracovatelem, řídí se jeho tvorba vnitřními pravidly systému odesílající strany.
 
Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi!
 
 
idsub
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.
 
Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.
 
Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku (např. LAB.PRED.SMLUV), případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.
 
V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).
 
Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události.
 
Pokud bylo idsub součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idsub povinně totožné (přepisuje se).
 
 
idkulok 
pokyny:
Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele - vrací se. Týká se některých IS.
V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká. 
V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).
 
 
iid
pokyny:
ID klinické události globální je určené především pro přeshraniční komunikace typu Patient Summary. 
Nyní se týká pouze klinických událostí PATSUM.*** a je požadovné pro klinickou událost H.PROPZF.
 
Při běžné komunikaci mezi tuzemskými IS je nepovinné (standardně se bude nejčastěji předávat PATSUM.DAT s idku). 
Při předávání klinické události určené pro zahraničí je povinné!
Při zasílání ze zahraničí bude sdělováno (předáváno) vždy (je součástí struktury dokumentu HL7 CDA Patient Summary).
 
Ze zahraniční bude zasílán dokument HL7 CDA Patient Summary, který bude uložen jako klinická událost PATSUM.SEST (s příslušným přiděleným idku, které přidělí prvotní tuzemský příjemce a s iid, které z dat dokumentu HL7 CDA naplní prvotní tuzemský příjemce provádějící tuto transformaci). Bude-li zaslaný dokument HL7 CDA Patient Summary převeden do struktur DS4 a uložen jako klinická událost PATSUM.DAT (s příslušným přiděleným idku - přidělí se při převodu), bude i v tomto dokumentu totožný obsah iid. Tj. původní v zahraničí předělené ID je vždy k dispozici v iid.
 
Bude-li zasíláno do zahraničí rovnou jako PATSUM.SEST, vytvoří odesílatel idku i iid (viz popis v iid).
 
Bude-li k zaslání do zahraničí připraveno jako PATSUM.DAT, vytvoří odesílatel idku i iid a předá data externímu převodníku, který následně založí a naplní klinickou událost PATSUM.SEST, jíž přidělí požadované idku (v objednávce pro převodník sdělované v idsub) a iid (sdělované v objednávce pro převodník).
S pomocí externího převodníku se vytvoří dokument HL7 CDA Patient Summary (v případě kolize se nevytvoří a bude zaslána příslušná hláška), který bude mít významově stejný obsah jako převáděný PATSUM.DAT. Lze použít i interní převodník - zde neřešíme.
 
 
Poznámky - souhrnné upozornění:
Pokud bude iid sděleno (vyplněno), musí být při dalším předávání této klinické události sdělováno, a to v nezměněné podobě.
Bude-li převodníkem z PATSUM.DAT vytvořena PATSUM.SEST, nebo bude-li převodníkem z PATSUM.SEST vytvořena PATSUM.DAT, budou mít obě různá idku (z filozofie přidělování idku nemohou mít dvě klinické události totožné ID).
Bližší popis k práci s PATSUM.*** - viz klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PS).
(S dokumenty Patient Summary je možné pracovat i „mimo DASTA“ - zde neřešeno.)
 
 
urgentni
seznam hodnot:
V - jedná se o urgentní zprávu typu "vitální indikace"
S - jedná se urgentní zprávu typu "statim"
N - není urgentní (implicitní)
 
pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot: V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). 
Přepisuje se z objednávky, z bloku ku_o. Bylo-li v ku_o zasláno, musí být vraceno.
 
 
urg_info
obsah číselníku LVUIN:
Urgentnost informace - z rozhodnutí zpracovatele, nejčastěji laboratoře (tj. na základě posouzení laboratoře či jiného pracoviště).
E = hlášení extrémní hodnoty (vysoké nebo nízké)
R = hlášení extrémní změny (nárůst nebo pokles)
Z = hlášení extrémní hodnoty a změny
P = hlášení jiné pozoruhodné (podezřelé) hodnoty 
N = není hlášena extrémní ani pozoruhodná hodnota (neobjevena nebo netestováno)
S = sdělení opravy nebo storna! (urgentní sdělení vzniklé na straně zpracovatele - současně proběhla nutná jiná opatření)
 
pokyny:
Hlášení extrémních nebo pozoruhodných hodnot se přenáší z bloku ku_z_lab (atribut urg_info)!
Místem jeho vzniku nemusí být pouze laboratoř (blok ku_z_lab), ale i jiné pracoviště.
 
poznámka:
Číselník je totožný jako v bloku ku_z_lab.
 
poznámka - další informace:
K problematice lze též doporučit další informace v odborném textu převzatém z časopisu Klinická biochemie a metabolismus:
Postanalytická fáze a interpretace lab. testu.
 
 
duvernost
seznam hodnot:
1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“
2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení
3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)
 
Je-li v bloku ip v položce duvernost hodnota vyšší, než je v položce této, je údaj v bloku ip nadřazen!
 
pokyny:
Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.
 
Poznámky:
Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.
Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.
K dořešení do dalších verzí DS.
 
 
duverne
seznam hodnot:
A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = zpráva je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta
N - není důvěrné (implicitní)
Poznámka:
Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva k dispozici pacientovi.
Důvěrnost z hlediska ochrany pacienta je řešena položkou „duvernost“.
 
pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.
Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systému IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.
Pokud je uvedeno "A", jsou elementy text a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.
 
 
datumy a časy
pokyny:
Datum a čas provedení  dat_prov je povinný - jedná se o datum a čas události, která se klinicky váže k pacientovi. S tímto datumem a časem jsou v databázi svázány sdělované údaje (výsledky, zprávy atd.). V případě laboratorních vyšetření se jedná o datum a čas odběru či ukončení sběru materiálů (svázané s jedním společným časem uvedeným na požadavkovém listu), v případě vyšetření nebo výkonu se jedná o datum a čas jeho ukončení, v případě realizace zprávy nebo hlášení se jedná o datum a čas, k němuž byla zpráva uzavřena (epikríza), nebo vytvořena (hlášení), nebo sestavena (Patient Summary). 
V případě sdělování výsledků laboratorních vyšetření je čas dat_prov totožný s časem dat_du v příslušném bloku ku_z_lab.
 
Pokud je vhodné sdělovat časový interval, k němuž se tato klinická událost vztahuje, uvádí se v nepovinném dat_real_od a dat_real_do. V případě zpráv se jedná o časové období, za které je zpráva vytvořena (např. Patient Summary).
 
Datum vydání výsledků, nálezu nebo zprávy dat_vydani je povinné a určuje jej informační systém odesílatele - jedná se o čas, od něhož jsou sdělované informace k dispozici objednavateli nebo straně, jíž je zasílané sdělení určeno (povinné z forenzních důvodů). Pokud jsou laboratorní či jiné výsledky sdělované postupně (fáze = ZP), je uváděn aktuální datum a čas vázaný k okamžiku sdělení. 
 
Je-li to vhodné nebo požadované objednavatelem, připojuje se (přepisem z ku_o) datum a čas vzniku prvotní objednávky dat_poz.
 
Speciálním výjimečným případem je sdělování soupisu zpráv - v tomto případě se do dat_prov a dat_vydani vkládá aktuální čas.
 
Viz též dat_xx .
 
 
01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz, dg_vys, lek_vys:
Bloky, které byly zaslány s objednávkou a které byly (jsou) pro tuto klinickou událost důležité z hlediska jejího zpracování.
Nesou informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky - jsou vraceny v nezměněné podobě zpět v ku_z (a archivovány jako nedílná součást této klinické události). Nejsou-li příslušné údaje takto vložené do ku_o, berou se z bloku ip.
 
Pokud jsou příslušné informace zasílané v bloku ku_o současně vložené do bloku ip, předpokládá se, že v ku_o jsou informace bezprostředně související s předmětem objednávky (například DG povinně sdělované k objednávce vyšetření, DG suspektní, kterou má žádané vyšetření potvrdit či vyvrátit atd.) a v ip informace širší (například přehled všech pacientových DG).
 
Je-li zasílána klinická událost PATSUM.DAT, tyto výše uvedené datové bloky se nezasílají, neboť jsou již součástí této klinické události PATSUM.DAT (viz obsah bloku ku_z_patsumdat).
 
Pokud v rámci řešení předmětu příslušné KU došlo ke změně v obsahu dg_poz nebo lek_poz, je sdělována prostřednictvím bloků dg_vys nebo lek_vys. Nedošli-li k žádným změnám, blok dg_vys či lek_vys se nezařazuje.
 
 
02 - pokyny společné pro text, text_zaver, text_pp:
V elementu text je uložena zasílaná sestava, zpráva nebo nález. 
Je zasílána vždy, pouze v případě klinických událostí:
- SOUPIS.ZPRAV - je zde uveden zástupný pomocný text „soupis zpráv“,
- PATSUM.*** - je zde uveden zástupný pomocný text „SoP“.
 
V případě zasílání laboratorních výsledků jsou výsledky zaslány formalizovaně v bloku ku_z_lab a současně textově v této položce. V bloku ku_z_lab musí být zasíláno minimálně vše, co je zasíláno v bloku text. V bloku ku_z_lab mohou být také zasílané speciální textové zprávy dle příslušných položek NČLP. (Poznámka: Tento přístup je pouze v DS4. V DS3 bylo možné řešit za pomoci VRR ve vazbě na příslušnou položku NČLP - např. 20403 aj. Přístup v DS4 je univerzálnější a jednodušší.)
Fakultativně může být ještě navíc zasílán stručný závěrečný text v položce text_zaver; toto sdělení však musí být též součástí elementu text.
Fakultativně může být zasílán též stručný text určený pouze pro pacienta v položce text_pp, který využívají systémy typu IZIP.
Pokud je v atributu duverne hodnota "A", je v systému typu IZIP pacientovi přístupný pouze text_pp a jsou mu nepřístupné obsahy elementů text i text_zaver.
 
Pozor!
Pokud je v atributu duverne uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systémech typu IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.
Pokud je v atributu duverne uvedeno "A", jsou elementy text a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.
 
 
03 - pokyny společné pro pv_ku, studie:
Údaje se přenášejí z bloku ku_o.
Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).
 
V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku studie (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok studie může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.
Bloky pv_ku a studie se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.
 
 
speciální bloky
podmínky a pokyny:
Pokud je klinická událost takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované sdělení zakázky (výsledků, nálezů, údajů atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.
V číselníku klinických událostí jsou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.
 
V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:
 
RDG
Obsahuje bloky pro sdělování RDG vyšetření cestou DASTA.
 
LAB
Obsahuje blok pro formalizované sdělování laboratorních vyšetření.
 
Blok je odvozený z bloku VR (DS2, DS3) - opakuje se podle počtu přenášených formalizovaných položek definovaných v NČLP. 
 
Poznámky:
V DS3 je VR s příznakem + (povinný, lze volat opakovaně), v DS4 je odpovídající KU_Z_LAB s příznakem * (nepovinný, lze volat opakovaně). V DS3 se prostřednictvím VR sděluje i textová zpráva, v DS4 je textová zpráva sdělována povinně prostřednictvím elementu text a prostřednictvím ku_z_lab se sděluje duplicitně formalizovaně v rozsahu minimálně stejném jako v text.
 
Sdělování speciálních nálezových sestav je povolené, neboť tak je možné sdělovat různé typy speciálních nálezů včetně kumulativních, zatímco v bloku text v ku_z se bude nejčastěji sdělovat pouze množina dat týkající se aktuálních výsledků bez kumulativního doplňování a speciální výbavy v nezbytném rozsahu určeném normou ČSN ISO 15189. Vždy je nutné současně zaslat výsledky formalizovaně, prostřednictvím položek NČLP. Za formalizované sdělení se nepovažuje zaslání prostřednictvím nálezové sestavy, 
 
PAT
Obsahuje blok pro sdělování patologických vyšetření nádorů (slouží laboratoři, se strukturou pracuje i ÚZIS).
 
PROPZ
Obsahuje blok pro formalizované strukturované sdělení propouštěcí zprávy (nové od ledna 2023 - DS 4.25.01).

SOUPIS
Obsahuje blok, v němž je uveden soupis zpráv (klinických událostí) vybraných dle nastavených kritérií z objednávky.
 
PAC
Obsahuje blok, v němž jsou identifikační údaje pacienta k datu dat_prov. 
Je součástí „PATSUMDAT“, ale je (bude) použitelný i samostatně pro jiné KU (předpřipraveno).
 
PATSUMDAT
Obsahuje blok, v němž je souhrn o pacientovi realizovaný cestou datových bloků DS4 k datu dat_prov. 
Jeho nedílnou součástí je blok „PAC“ (ku_pac).
 
PATSUMSEST
Obsahuje blok, v němž je souhrn o pacientovi realizovaný cestou dokumentu „souhrn o pacientovi“ HL7 CDA k datu dat_prov.
    
*

*ku_z_lab - vyšetření laboratorní (pro DS4)
Sdělované laboratorní vyšetření pacienta vázané k jedné události. 
Pouze pro DS4, v DS3 odpovídá bloku „VR“.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
Povinné = musí být sděleno!
Požadované = povinnost plyne z kontextu.
změny
dat_du 
e

1
datum a čas odběru 
příslušného vzorku
 
 
(datum a čas události)
formát DTS
pokyny:
viz dat_du - pokyny
poznámky:
1. v DS3 označováno jako "datum a čas události"
2. viz událost
Povinné.

dat_zt 
e

?
datum a čas zahájení transportu vzorku do lab. 
formát DT
pokyny:
viz dat_zt - pokyny
poznámky:
Doporučené.

dat_pl 
e

?
datum a čas převzetí vzorku laboratoří
formát DT
pokyny:
1. v DS nepovinné, ale mělo by být zadáváno 
2. viz dat_pl - pokyny
Doporučené.

dat_vv 
e

?
datum a čas prvotního vydání výsledku laboratoří
formát DT
pokyny:
viz dat_vv - pokyny
Požadované.

autor 
e

?
autor (autorizace) 

pokyny:
jedná se především o “autorizaci” sdělení, v případě textů i o autora (nerozlišuje se)
poznámky:
1. týká se jen této položky
2. viz autor - poznámky
Požadované.

odeslal 
e

?
odeslal

poznámky:
1. pouze fakultativní pro některé LIS (kdo vykonal akt odeslání)
2. týká se jen této položky
3. viz odeslal - poznámky
Doporučené.

klic_nclp
a
5
1
klíč sdělované položky 
(klíč z NČLP)
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
viz klic_nclp - pokyny
poznámky:
z klíče vyplývá popis položky, určující její vlastnosti
Povinné.

nclp_verze
a
8
?
verze použitého NČLP
[V_NCLP] #!, položka klic
 
pokyny:
zadává se verze číselníku NČLP, z něhož je uvedený atribut klic_nclp; s pomocí číselníku V_NCLP lze zkontrolovat, zda je klíč korektní;
údaj v nclp_verze má přednost před verze_nclp v bloku dasta,
není-li, platí údaj z bloku dasta
Požadované.
nové od 4.16.01,
v přechodném období nepovinné,
od data vyhlášení bude povinné
syst_klic
a
-8
1
klíč systému sdělované položky
[NCLPSYST] #!, položka klic
pokyny:
viz syst_klic - pokyny
poznámka:
slouží především ke kontrole
Povinné.
nové 
od 4.19.03,
od 4.20.01 povinné!
komp_klic
a
-8
1
klíč komponenty sdělované položky
[NCLPKOMP] #!, položka klic
pokyny:
viz syst_klic - pokyny
poznámka:
slouží především ke kontrole
Povinné.
nové 
od 4.19.03,
od 4.20.01
povinné!
syst_sp_klic
a
-8
?
specifikace systému sdělované položky - klíč
[NCMPSPM] #!, položka klic
pokyny:
1. týká se systémů pro mikrobiologii (indmic = 2, 3).
2. viz klic_syst - pokyny
3. pro gesci M povinné
poznámka:
Klic16 z NCMPSPM je složen z syst_klic + syst_sp_klic.
Požadované.
nové
od 4.20.01
syst_sp_text
a
-55
?
specifikace systému sdělované položky - text
znakový řetězec
pokyny:
1. ve vazbě na syst_sp_klic
2. fakultativní
Nepovinné, vhodné pro prohlížecí nástroje.
nové
od 4.20.01
subsp_text
a
-55
?
subspecifikace systému sdělované položky - text
volný text
pokyny:
doplňující informace k specifikaci systému
Požadované.
nové
od 4.20.01
ziskmat_klic
a
-8
?
způsob získání materiálu (vzorku) - klíč
[NCMPZZM] #!, položka klic
pokyny:
doplňující informace ke specifikaci systému
Požadované.
nové
od 4.20.01
ziskmat_text
a
-55
?
způsob získání materiálu (vzorku) - text
znakový řetězec
pokyny:
1. ve vazbě na ziskmat_klic
2. fakultativní
Nepovinné, vhodné pro prohlížecí nástroje.
nové
od 4.20.01
klic_nclp_o
a
5
?
klíč původně objednané položky 
(klíč z NČLP)
[NCLPPOL] #!, položka klic
pokyny:
1. tj. původní v objednávce zaslaný klíč, který mohl být laboratoří upraven
2. viz klic_nclp_o - pokyny
3. při zasílání mikrobiologických kultivačních vyšetření je údaj povinný

poznámky:
viz klic_nclp_o - poznámky
Požadované.

typ_cispol
a
1
1
určení, zda se jedná o sdílenou národní, nebo o místně doplněnou lokální položku
N, L
viz seznam hodnot
pokyny:
viz typ_cispol - pokyny
poznámky:
viz typ_cispol - poznámky
POZOR!
"L" lze užít výjimečně a jen po 
prokazatelné dohodě obou komunikujících stran!
Povinné.

typpol_fh
a
2
1
typ položky z hlediska formátu hodnoty;
pracuje se s hodnotou položky ”formát hodnoty” definované ke sdělované položce (dle pravidel NČLP a DS) 
[NCLPFH] #!, položka klic
pokyny:
1. podle hodnoty této položky je dále volen příslušný blok ”vri”
2. viz typpol_fh - pokyny

Povinné.

nahrad_vys
a
1
?
sdělován náhradní text
A, N
pokyny:
1. implicitní = N
2. viz typpol_fh - pokyny
Požadované.
nové od
4.20.01
stav_vys
a
1
1
stav výsledku
[LVSVN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
viz stav_vys - pokyny

Povinné.

urg_info
a
1
?
urgentnost informace
(z rozhodnutí laboratoře)
[LVUIN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. implicitní = N
2. viz urg_info - pokyny
Požadované.
4.13.02  
přenáší se 
do ku_z
urg_zprac
a
1
?
urgentnost zpracování
(z požadavku objednavatele)
[LVUZN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. implicitní = R
2. viz urg_zprac - pokyny
Požadované.
4.07.01  
přidáno „V“
typ_sdel_vys
a
1
1
typ sdělení výsledku
[LVTSVN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
Při předávání výsledku třetí straně, tj. z databáze původního objednavatele, je dovoleno předávat pouze položky dle NČLP, tj. typ_cispol = N! 
Povinné.
4.25.01
doplnění pokynu
ind_vazb_fv
a
1
?
indikace vazby na sledování v časovém intervalu
[LVIVFVN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. implicitní = N
2. nelze vypustit - je i pro tisk!
3. viz ind_vazb_fv - pokyny

sci 
e

*
specifikace příslušného sledování v časovém intervalu

pokyny:
1. teoreticky jich může být více (položka je součástí více skupin)
2. viz sci - pokyny
Požadované.

ind_test_nf
a
1
?
indikace, že hodnota výsledku je mimo meze nebo že formalizovaný text neodpovídá výčtu v MTV  
0, 1, 2
viz
seznam hodnot
pokyny:
1. implicitní = 0
2. viz ind_test_nf - pokyny
poznámky:
1. vztahuje se k příslušnému volanému bloku vri
2. viz ind_test_nf - poznámky
Doporučené.

nazev_lclp
e
-120
1
lokální název 
(název LČLP)
[LCLPPOL] #!+, položka nazevlp2 nebo nazevlp1
pokyny:
volí se název z LČLP LP2 případně LP1

poznámky:
1. název je vhodný především pro prohlížení, než pro nálezy
2. viz nazev_lclp - poznámky
Povinné.

spec_proc
a
-8
?
specifikace procedury 
(v případě zástupné procedury)
[NCLPPROC] #!, položka klic
pokyny:
1. uvádí se v případě, je-li ve sdělované položce 
(viz klic_nclp) uvedena zástupná procedura (např. IA, PCR); jedná se o upřesnění procedury sdělované laboratoří nebo přepisované z objednávky z bloku lop
2. pro proceduru IA povinné!
Požadované.
nové od
4.17.01
kolize
a
16
?
typ kolize výsledku
[NCLPMTV] #!, položka klic16
pokyny:
1. klíč z příslušné matice MTV - ”stav materiálu”
2. viz kolize - pokyny
Požadované.
změna od
4.26.01
místo klico je klic16
akreditace
a
1
?
akreditace této položky
A, N
viz 
seznam hodnot
důležité upozornění, poznámky:
viz akreditace - poznámky
viz též položka akreditace_t
Doporučené.

akreditace_t
a
-255
?
akreditace položky - text
volný text
poznámky:
viz akreditace - poznámky
fakultativní podrobnější informace k akreditované položce
Doporučené.
nové od 4.11.01
id_jrc
a
-8
?
ID dle seznamu (číselníku) JRC
ID (text) 
ze seznamu
JRC
pokyny:
zadává se ID ze seznamu (číselníku) JRC (dle EU) - viz:
JRC seznam firem a setů
Uvádí se údaj ze sloupce „ID“.
Sdělovalo se povinně pro antigenní testy na SARS-CoV-2!
Nepovinné.
nové 
od 4.22.03
vyrobce_klic
a
-8
?
výrobce setu - klíč
nyní nevyužíváno
pokyny:
klíč výrobce k vyšetření použitého setu z ASFIRMA;
uvádí se povinně u sledovaných vyšetření (nyní SARS-CoV-2), pokud je v číselníku k dispozici,
jinak prázdné

Nyní pouze pro antigenní testy na SARS-CoV-2 pro GreenPass, později bude k dispozici obecný číselník firem.
nové od 
4.22.01

od 4.22.03
není používáno
vyrobce_text
a
-55
?
výrobce setu - text
text 
ze seznamu
JRC
pokyny:
zadává se název výrobce setu ze seznamu JRC (dle EU) - viz:
JRC seznam firem a setů
Uvádí se údaj ze sloupce „Manufacturer“.
Sdělovalo se pouze pro antigenní testy na SARS-CoV-2!
Nepovinné.
nové od 
4.22.01

změněno  
od 4.22.03
set_klic
a 
-8
?
označení setu výrobcem - klíč
nyní nevyužíváno
pokyny:
klíč použitého setu z ASSET;
uvádí se povinně u sledovaných vyšetření (nyní pro antigenní vyšetření SARS-CoV-2), pokud je v číselníku k dispozici,
jinak prázdné

Nyní pouze pro antigenní testy na SARS-CoV-2 pro GreenPass, později bude k dispozici obecný číselník setů.
nové od 
4.22.01

od 4.22.03
není používáno
set_text
a
-55
?
označení setu výrobcem - text
text 
ze seznamu 
JRC
pokyny:
zadává se název setu ze seznamu JRC (dle EU) - viz:
JRC seznam firem a setů
Uvádí se údaj ze sloupce „Commercial name“.
Sdělovalo se pouze pro antigenní testy na SARS-CoV-2!
Nepovinné.
nové od 
4.22.01

změněno 
od 4.22.03
duverne
a
1
?
důvěrná informace
A = důvěrné
N = není důvěrné
(implicitní)
pokyny:
informace je určená jen pro lékaře, pacient by měl obdržet jen text "pp" - nadřazený ku_z;
je-li důvěrné, je atribut povinný
viz duverne - pokyny
Požadované.

id_lis
a
-64
?
označení vzorku v laboratoři; 
pod tímto značením bylo zpracováváno v LIS
volný text
pokyny:
viz id_lis - pokyny
poznámky:
dle LIS zpracovatele
Požadované.

id_lo_is
a
-40
?
označení příslušného 
bloku lo v IS žadatele
(je vraceno)
volný text
pokyny:
viz id_lo_lis - pokyny
poznámky:
1. dle IS žadatele
2. viz lo
Požadované.

typ_obalu
a
-8
?
typ transportního obalu
a přídavku (odběrová nádobka)

[NCLPONP] 
#!, položka klic
pokyny:
údaj o odběrové nádobce a přídavku, v níž byl zaslán materiál použitý pro toto sdělované vyšetření (viz blok loi)
Požadované. 
nové od 
4.22.05
text
e

?
poznámka objednatele

poznámky:
vráceno v nezměněné podobě 
z bloku loi
Doporučené.
nové od 4.08.03
VRi
e

1
jeden a pouze jeden z bloků:
 
vrn ,  vrf , vrs , vrx ,
vrb ,  vrr , 
vrp ,  vrc , vrd , 
vrk ,
vro , vrz

pokyny:
viz vri - pokyny
poznámky:
VRi je obecný zápis reprezentující více bloků!

Povinné.

kuzlabAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci

Poznámka: 
Blok je odvozen z bloku vr z DS3. Oba bloky byly do 6/2016 udržované společně (v 6/2016 byl DS3 uzavřen a nahrazen DS4).
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku_z_lab
pokyny k celému bloku:
Při odesílání výsledků - zprávy - musí být vždy respektována platná norma ČSN EN ISO 15189 : 2013.
 
 
TABULKA ”VRi”:
 
Pro ”typpol_fh”
 
je pro položky 
z NČLP zařazen 
blok vr_
 
poznámka
0,1,2,3,4,5,6, T, E
vrn
0 až 6 = formát čísla (počet desetinných míst)
T= titr - zobrazuje se jako ”1:hodnota”
F, FR
vrf
formalizované textové výsledky dle příslušných MTV uváděných v definici položky
S, SR
vrs
formalizované strukturované výsledky dle příslušných MTV uváděných v definici položky
X
vrx
neformalizovaný textový výsledek - prostý volný text; mohou být však vkládány také texty z příslušných MTV uváděných v definici položky
K
vrk
formalizované strukturované výsledky mikrobiologické
B
vrb
blok textu, vkládá se do nálezové sestavy
R
vrr
blok textu, samostatná nálezová sestava (včetně záhlaví a zápatí)
D
vrd  
pro datum - používá se výjimečně, lokálně (pro přepisy)
P
vrp
prázdné - samotná položka nese informaci o objednávce či příslušném sdělení
O
vro
pro obraz - využíváno jen okrajově; 
pro zvuk a video - zatím nevyužíváno
C
vrc, 
pro interpretace 
(G)
vrg
bylo pro diagnózy - nyní se sděluje prostřednictvím bloku DG / DGZ
Z
vrz
pro výsledky, které nemají v NČLP dosud definovanou odpovídající položku, používá se speciální zástupná položka s klíčem 20799;
chybějící položku nutno nahlásit k doplnění!
 
V bloku KU_Z_LAB musí být použit jeden a pouze jeden z vnořených bloků VRi.
 
Bloky vrn, vrf, vrs, vrx, vrb, vrr, vrp, vrc a vrd jsou (z hlediska příjemce) základní a musí být realizovány vždy. 
Blok   vrk je běžný v mikrobiologických LIS a sofistikovanějších IS - je předmětem nastavení - viz prot_kom.
Blok vrz slouží pro sdělování výsledků laboratorních vyšetření, která nejsou dosud definovaná v NČLP.
 
Možnost práce s dalšími typy bloků je předmětem nastavení - viz prot_kom.
 
Varianta F a FR i S a SR (zobrazování výsledku stručně - kódem nebo rozvinutě - plným textem) je volena až v konkrétním IS dle jeho možností. Přednost má vždy práce s plným textem - ”FR” a ”SR”!
 
 
Vztah mezi typem položky z hlediska dialogu v NČLP a typem položky z hlediska formátu hodnoty v bloku ”VR”: 
 
typ položky z hlediska dialogu v LČLP:
 
může mít v bloku ”vr” ”typpol_fh”:
 
poznámky
N
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E
((D))
počet desetinných míst dle jednotky používané v NČLP!;
D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné, 
dle dohody)
F
FR, 
(F), 
((D))
 
/X/
varianta FR je předpřipravená;
variantu F volí výjimečně uživatel; 
D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné, 
dle dohody);
variantu X volí fakultativně LIS pro DS (výjimečné)
NF
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E
FR, 
(F), 
((D))
 
/X/
počet desetetinných míst dle jednotky požívané v NČLP!;
FR nebo F je pro sdělování náhradních textových výsledků nebo pro sdělení výsledku kvalitativních u položek NF s maticí MTV KVAL (F je výjimečné, přednost má FR);
D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné, 
dle dohody);
variantu X volí fakultativně LIS pro DS (výjimečné)
X
X

S
SR
(S)
((D))
 
/X/
varianta SR je předpřipravená;
variantu S volí výjimečně uživatel; 
D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné, 
dle dohody);
variantu X volí fakultativně LIS pro DS (výjimečné)
A
A
v DS se dosud nevyužívá
K
K

B
B

R
R

D
D
v DS jen pro lokální užití
C
C
Časová vzdálenost ve tvaru: "číslo rozměr", 
kde rozměr je vyjádřen pomocí kódů: S,M,H,D,T,R 
a číslo je číslem celým. 
(Sekunda, minuta, hodina, den, týden, rok); rozměr je zapisován za číslo, je oddělen jednou mezerou.
Může být sdělováno i jako prázdná položka (indikace příslušné události bez časového údaje).
CN
CN
v DS se dosud nevyužívá
CF
CF
v DS se dosud nevyužívá
G
G
v DS se dosud nevyužívá
P
P

O
O

Z
Z

 
Žlutě označené kódy smějí být užívány navíc v rámci DS2.01.01 (a výše) oproti definici v NČLP. 

Datumy ((D)) u N, F a NF lze používat jen po dohodě mezi komunikujícími stranami!

Volné texty /X/ u F, NF a S lze používat jen výjimečně po dohodě mezi komunikujícími stranami. 
 
Pozor - prostudujte též vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a v bloku vr datového standardu !
 
 
Číselníky:
[NCLPPOL] 	(DS 2.00 a výše) - Národní číselník laboratorních položek
[NCLPVZNK]	(DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska jejich vzniku - významná informace o vlastnostech položky!
[NCLPFH]	(DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska jejich formátu hodnoty
[NCLPTYPD]	(DS 2.00 a výše) - číselník typů položek z hlediska dialogu
[LCLPPOL]]	(DS 2.00 a výše) - lokální číselník laboratorních položek
[LVSVN]		(DS 1.20 a výše) - stav výsledku
[LVUIN]		(DS 1.20 a výše) - urgentnost informace
[LVUZN]		(DS 1.20 a výše) - urgentnost zpracování
[LVTSVN]	(DS 1.20 a výše) - typ sdělení výsledku
[LVIVFVN] 	(DS 1.20 a výše) - indikace vazby na funkční vyšetření
 
 
dat_du, dat_zt, dat_pl, dat_vv
pokyny:
Viz evidence časů vázaných k lab. zprac. vzorků .
 
Datum a čas dat_du je přebírán z objednávkového bloku ku_o_lab z povinného elementu dat_du.
Datum a čas dat_du je vázán ke vzorku, z něhož byl stanoven výsledek předávaný v tomto bloku ku_z_lab.
 
Datum a čas události = dat_du = datum a čas odběru vzorku nebo ukončení sběru nebo získání údajů z monitoru atd. 
Datum a čas události se vztahuje k celému bloku = k tomuto jednomu zasílanému bloku ku_z_lab. Viz též událost.
 
Datum a čas zahájení transportu vzorku je pouze fakultativní, bude využíván jen některými uživateli ke sledování kvality transportu. Tento časový údaj by měl navazovat s co nejmenší prodlevou na datum a čas odběru vzorku. Vyplněn bud například v případě, že transport zajišťuje smluvní partner.
 
Datum a čas převzetí vzorku laboratoří je pro laboratoře klíčový, ale z hlediska DS není povinný. Fakticky se jedná o okamžik, kdy laboratoř přebírá odpovědnost za vzorek. Tento časový údaj by měl bezprostředně navazovat na ukončení transportu vzorku do laboratoře. 
 
Datum a čas prvotního vydání výsledku je údaj sdělovaný laboratoří. Vydáním výsledku se rozumí okamžik, kdy laboratoř poprvé může sdělit (elektronicky nebo jinak) výsledek objednavateli. Na tento časový údaj by mělo navazovat vydání výsledků v příslušném bloku ku_z_lab.
Pokud je výsledek sdělován opakovaně (např. formalizovaně a pak v rámci sestavy atd.), je tento čas vydání výsledku stále stejný.
 
 
autor, odeslal
poznámky:
Tento blok mohou fakultativně využívat některé LIS. Údaje později může využívat systém IZIP (budou-li příjemcem tato data do systému IZIP následně předávána).
 
 
klic_nclp
pokyny:
Klíč sdělované položky. Pracuje se vždy pouze s klíčem definovaným dle pravidel NČLP. Viz  klíč.
Zadává se vždy celý pětiznakový klíč (včetně úvodních nul)!

Položky, které nejsou v NČLP, lze předávat za pomoci neformalizovaného textového bloku  vrz, který se váže pouze k jedné položce NČLP - REPT_NTS_DTP (klíč 20799). 
Pokud v NČLP potřebná položka chybí, požádejte správce o její doplnění.

Pozor:
Pokud se výjimečně pracuje s položkami lokálně doplněnými do NČLP, je zadáván též klíč položky NČLP, ale má pouze lokální platnost. Viz ”typ_cispol”. Toto smí být používáno jen po vzájemné jednoznačné písemné domluvě komunikujících stran, po zajištění sdílení vždy aktuálního číselníku a při garanci, že tato data neobdrží jiní příjemci (riziko duplicitních lokálních klíčů!). 
Klíče pro lokální položky smějí být pouze z intervalu 25000 - 49999, v atributu typ_cispol musí být uvedeno L.
Viz typ_cispol - pokyny. 
 
Pozor:
Musí být striktně respektována jednotka, druh veličiny a další definiční prvky položky NČLP!

Poznámka:
Pro číselník NČLP a další související číselníky je k dispozici OID = 1.2.203.24341.11.2.4.1.…


syst_klic, komp_klic
pokyny:
Uvádí se klíč systému a klíč komponenty položky NČLP určené v povinném atributu klic_nclp. Jedná se o záměrnou duplicitu, slouží ke kontrole, zda je zasílaný klíč položky NČLP korektní a odpovídá aktuálnímu číselníku, případně číselníku verze uvedené v atributu nclp_verze - vyšší verze NČLP obsahuje vždy všechny klíče NČLP, SYST i KOMP verzí předchozích.
Bude-li zjištěn rozpor, je nutné zajistit adekvátní reakci! 
Kontroluje validační nástroj DS4.

syst_sp_klic, syst_sp_text, subsp_text, ziskmat_klic, ziskmat_text
pokyny:
Váže se k výše uvedenému atributu syst_klic, obsahuje specifikaci, subspecifikaci a způsob získání materuálu (vzorku) k tomuto systému - klíč a text z číselníku [NCLPSYST] .
Uvádí se u položek z oblasti mikrobiologie a sérologie (týká se systémů, jejichž indmic = 2, nebo 3 - viz číselník NCLPSYST); přepisuje se údaj sdělený laboratoři s objednávkou vyšetření prostřednictvím bloku lop, nebo údaj ze žádanky.

 
klic_nclp_o
pokyny:
Klíč položky z objednávky. Pracuje se vždy pouze s klíčem definovaným v NČLP.
Zadává se celý pětiznakový klíč (včetně úvodních nul)!
 
Je zadáván jen tehdy, pokud laboratoř realizuje ”přesměrování” objednávané položky na položku jinou adekvátní -  v tomto případě je povinný. Jinak není nutné jej uvádět. Viz  - řešíme jinou položkou. 
 
poznámky:
Pokud se výjimečně pracuje s položkami lokálně doplněnými do NČLP, je zadáván též klíč položky NČLP, ale má pouze lokální platnost. Viz ”typ číselníku položek”. 
 
Pro číselník NČLP a další související číselníky je k dispozici OID = 1.2.203.24341.11.2.4.1.…
 
 
typ_cispol
seznam hodnot:
Typ číselníku položek:
N = pracuje se pouze s definovanou verzí NČLP = standardní postup.
L = pracovalo se s definovanou verzí NČLP, která byla lokálně doplněna o další lokální položky = provizorní nestandardní postup.
 
pokyny:
L se uváděla jen výjimečně a jen tehdy, když nebyla hodnota položky ”klic_NCLP” z národní části NČLP! (tj. při použití nouzové lokální položky). Jednalo se ale o nestandardní výjimečnou formu práce připouštěnou jen dočasně.  
 
Z hlediska DS je korektní používat pouze variantu "N", tj. pouze položky NČLP. Položky, které nejsou v NČLP, lze předávat za pomoci neformalizovaného textového bloku  vrz, který se váže pouze k jedné položce NČLP - REPT_NTS_DTP (klíč 20799). 
Pokud v NČLP potřebná položka chybí, požádejte o její doplnění - viz  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.
 
Variantu s "L" lze dnes výjimečně použít pouze po jednoznačné písemné domluvě mezi komunikujícími stranami a po náležitém bezpečném vyřešení práce s verzemi NČLP a LČLP. Varianta s ”L” smí být mimořádně užita jen tehdy, pokud má příjemce k dispozici odpovídající patřičně doplněný NČLP, který je totožný s NČLP odesílatele a u něhož je zaručena aktualizace. Tyto lokální položky se nesmí dostat k uživatelům třetí strany!
 
upozornění: 
Řešení s variantou s "L" je velmi problematické, zejména při sdělování výsledků praktickým lékařům, kteří komunikují s více laboratořemi a nemají vyřešeno korektní používání více NČLP a LČLP vázaných ke konkrétní laboratoři. Zde může dojít k hrubým chybám, za něž nesou plnou odpovědnost komunikující strany.
Toto řešení je zcela nepoužitelné pro komunikaci se systémy typu IZIP!
(Toto řešení je relativně použitelné pouze při komunikaci mezi jedním LIS a jedním NIS, kde je zajištěno sdílení NČLP a LČLP.)
 
poznámky:
Skupinu položek, které dosud nemají svůj kód v NČLP, bylo možné dříve (do verze DS 3.03.01) předávat také za pomoci položky NČLP REP_NTS_DTP jako samostatný nález (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn), ale tato forma se neujala a položka NČLP s klíčem 20801 byla označena jako obsoletní a nebude nadále již využívána. Od verze DS 3.04.01 již nepoužívat. Nyní řešeno položkou REPT_NTS_DTP (klíč 20799).
 
 
typpol_fh
pokyny:
Typ položky z hlediska formátu hodnoty určuje další způsob předání dat (viz bloky VRi), jejich zpracování a zobrazení.
Množina přípustných hodnot pro tuto položku vyplývá z definice v NČLP. 
 
Podrobnější informace k určení typu položky z hlediska dialogu a k jeho zobrazování v IS příjemce jsou v tabulkové podobě v odkazu vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a v bloku vr datového standardu - viz tabulka: ”Vztah mezi typem položky z hlediska dialogu v LČLP a doplnitelným typem položky z hlediska formátu hodnoty typpol_fh v bloku ku_z_lab datového standardu DS". 
Tato tabulka musí být vhodně zapracována do komunikujících IS.

Korektní definici ”typu položky z hlediska dialogu v LČLP” (se kterou citovaná tabulka pracuje) zajišťuje program ČLP i systém SLP - viz tabulka ”Vztah mezi typem položek z hlediska dialogu v NČLP a LČLP” ve výše uvedeném odkazu.
Další souvislosti - viz položka nahrad_vys (níže).
 
Poznámka - upozornění:
Položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. Například v matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku typu "F" definovanou jako "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč z matice MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek. 

 
nahrad_vys
seznam hodnot:
Náhradní textový výsledek (zpráva, proč nemohlo být vyšetření realizováno):
N = se nezasílá (je posílán plnohodnotný výsledek) 
A = je zasílán 

pokyny:
Není-li vyplněno, předpokládá se varianta N.
Varianta A sděluje, že jako zasílaná hodnota je sdělována pouze náhradní textová zpráva proč nebylo možné požadované vyšetření zpracovat (např. s ohledem na různé kolizní stavy materiálu aj.). Díky tomuto oznámení lze upravit následné zobrazování výsledků.

Poznámka:
Validační nástroj v případě varianty „A“ toleruje zaslání bloku vrx místo definicí určeného bloku vrf nebo vrs.
Prakticky se toto týká MTV pro sdělování stavu materiálu - X, BP, SP, UA, CSF, BIOP, CALC, tj. MTV s váhou („důležitostí“) = 1.

 
stav_vys
obsah číselníku LVSVN:
Stav výsledku.
R = rozpracováno
N = dosud neautorizovaný předběžný výsledek
A = autorizovaný (plnohodnotný) výsledek - takto se také sdělují výsledky předávané mezi NIS
D = autorizovaný výsledek s drobnou kolizí, která nebrání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)
Z = autorizovaný výsledek se zásadní kolizí, která brání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)
K = autorizovaný výsledek s kolizí (nelze rozlišit), která brání automatické interpretaci výsledku (viz ”kolize výsledku”)
E = nebude zpracováno z uvedených důvodů (viz ”kolize výsledku”)
P = zařazeno do ”přepisu”, bude dodáno později - v položce ”hodnota” lze sdělit datum dodání - viz prot_kom
 
pokyny:
Pozor! 
Varianty D, Z, K a E  lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém vyřešení interpretace zprávy!
Variantu P  lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém dořešení zobrazování v sestavách.
 
 
urg_info
obsah číselníku LVUN:
Urgentnost informace - z rozhodnutí laboratoře (tj. na základě posouzení laboratoře).
E = hlášení extrémní hodnoty (vysoké nebo nízké)
R = hlášení extrémní změny (nárůst nebo pokles)
Z = hlášení extrémní hodnoty a změny
P = hlášení jiné pozoruhodné (podezřelé) hodnoty 
N = není hlášena extrémní ani pozoruhodná hodnota (neobjevena nebo netestováno)
 
pokyny:
V DS4, pokud není = N, tak se povinně přenáší do bloku ku_z (atribut urg_info)!
 
poznámka - další informace:
K problematice lze též doporučit další informace v odborném textu převzatém z časopisu Klinická biochemie a metabolismus:
Postanalytická fáze a interpretace lab. testu.
 
 
urg_zprac
obsah číselníku LVUZN:
Urgentnost zpracování - z požadavku objednavatele v bloku typu lop (tj. přepisuje se z objednávkového bloku).
V = informace zpracovaná v režimu „vitální indikace“ (pokud IS nepodporuje, řeší se jako „statim“)
S = informace zpracovaná v režimu „statim“
R = běžná rutinní informace 
K = rutina i statim

pokyny: 
Pokud bylo laboratoři sděleno, musí být vraceno zpět.
 
poznámka:
Číselník LVUZN obsahuje i původní hodnotu „K“, která byla zavedena v DS2 a DS3, v DS4 již není užívána; v číselníku ponecháno pouze z důvodu kompatibility - nepoužívat!
 
 
typ_sdel_vys
obsah číselníku LVTSVN:
Typ sdělení výsledku.
N = nový výsledek dodávaný laboratoří (včetně případného opravného sdělení)
A = archivní výsledek dodaný z databáze laboratoře, kde byl původně vytvořen
D = archivní výsledek dodaný z databáze uživatele (např. sdělení mezi IS praktických lékařů, mezi NIS aj.)
L = výsledek předávaný laboratoři jejím subdodavatelem 
V = hodnota vracená objednavateli (údaj byl sdělen laboratoři a ta jej nyní v nezměněné podobě vrací zpět) 
 
 
ind_vazb_fv 
obsah číselníku LVIBFVN:
Indikace vazby na sledování v časovém intervalu (dříve "na funkční vyšetření").
N = položka není vázána na žádné sledování v časovém intervalu
Z = položka je sice vázána na sledování v časovém intervalu, bude ale běžně zobrazována v běžné nálezové sestavě
F = položka je vázána na sledování v časovém intervalu, v běžné nálezové sestavě se nezobrazuje 
(bude zpracována samostatně) - viz prot_kom
 
ind_vazb_fv, sci
pokyny: 
V případě varianty Z a F následuje logicky povinný blok sci, který specifikuje příslušnost položky k příslušnému sledování v časovém intervalu. Další podrobné informace - viz sledování v časovém intervalu .
 
Upozornění:
Variantu F lze připouštět jen po vzájemné dohodě (viz prot_kom) a po náležitém vyřešení zobrazování v sestavách.
 
 
ind_test_nf
seznam hodnot:
Test nabývá hodnot:
0 = netestováno
1 = testováno, je v povolených mezích (respektuje povolený výčet)
2 = testováno, ale některé položky jsou mimo meze (nejsou ve výčtu) 
 
pokyny:
Pokud je test realizován a hodnota sdělovaná za pomoci bloku vrn je mimo meze (mez dolní - mez horní v definici položky NČLP), nebo hodnota sdělovaná za pomoci bloku vrf  nebo vrs  je mimo číselník povolených formalizovaných textů, je v  položce ind_test_nf hodnota ”2”. Je-li hodnota v mezích nebo odpovídá číselníku povolených formalizovaných textů, je zde ”1”. Pokud nebyl test realizován (nebo je jeho realizace v tomto případě nesmyslná),  je zde ”0”. 
Slouží především ke kontrole dat na straně příjemce.
 
poznámky:
Sumární stav testů v rámci celého bloku v  je uveden v položkách ”test_n” a ”test_f” v bloku v. 
 
 
nazev_lclp
poznámky:
Lokální název je přebírán z LČLP - názvu pro LP. Přednostně je volen název LP2, jinak LP1 (viz program ČLP, či systém SLP). 
POZOR! Pokud je v lokálním názvu také uváděna jednotka, MUSÍ odpovídat jednotce definované v NČLP (jinak hrozí riziko chybné interpretace hodnoty!). Viz též blok nazvy.
 
Název bude využíván programem umožňujícím prohlížení zaslaných nálezů. Jen výjimečně bude použit do tiskové sestavy.
Tento název je konstruován pro používání v laboratorních příručkách, do nálezů (zejména kumulativních) budou využívány nejčastěji názvy přebírané z číselníků systémů a komponent (lze ale volit i tento). Podrobněji - viz blok nazvy.
 
 
kolize
pokyny:
Kolize výsledku je sdělována v kódované formě (pracuje se s příslušným číselníkem ”stavu materiálu” z matice MTV). 
K informaci o kolizním stavu materiálu (a tím i ovlivnění výsledku) se přihlíží při interpretaci výsledku.
Nyní se řeší dle zvyklostí příslušného pracoviště, standardní postup bude připraven pro další verzi DS dle požadavků tvůrců LIS.
 
Upozornění:
Pracuje se s klíčem "klico" z číselníku [NCLPMTV]
 
 
akreditace
seznam hodnot:
A = akreditovaná
N = neakreditovaná
 
upozornění poznámky, doporučení:
Informace o tom, zda tato položka, jejíž hodnota je sdělována, patří v laboratoři k položkám akreditovaným ("A") nebo neakreditovaným ("N"). 
 
Pozor - položka smí být vyplněna „A“ pouze v případě, že je daná metoda uvedena v aktuální Příloze osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditace (ČIA). Jedná se vždy jen o konkrétní sdělovanou položku, netýká se akreditace laboratoře samotné!
 
Pokud není uvedeno, je považována za neakreditovanou. Pokud je uvedeno, lze připojit podrobnější fakultativní text (odkazy na autoritu, normy, datum a další údaje) do atributu akreditace_t.
 
 
duverne
pokyny:
V případě, že bude sdělovaný údaj označen jako důvěrný (j. v atributu "duverne" bude hodnota "A"), měl by pacient obdržet pouze informaci uvedenou v elementu "pp" - či-li měl by být pro pacienta zablokován přístup k blokům VRi. Toto se týká především systémů typu IZIP.
Jinak slouží element "pp" pro vkládání poznámek a dalších informací pro pacienta (například pro snazší pochopení sdělovaného výsledku).
Z hlediska odesílatele jsou údaje nepovinné, ale pokud jsou uvedeny, systémy typu IZIP je zpracují jako údaje povinné.
 
 
id_lis
pokyny:
Označení vzorku v laboratoří. Tvar označení je vnitrolaboratorní záležitostí. 
Obecně se sděluje jen fakultativně. 
Povinné sdělování může být vyžadováno na základě vzájemné domluvy komunikujících stran.
Obsah není blíže definován, vychází se ze vzájemné dohody mezi komunikujícími stranami.
Může být naplněno jen v případě sdělování výsledků vázaných k jednomu konkrétnímu vzorku!
 
 
id_lo_lis
pokyny:
Původní označení zasílané prostřednictvím objednávky (bloky ku_o_lab a loi) z IS žadatele (objednavatele).
Laboratoř tyto údaje pouze vrací. 
Povinné sdělování může být vyžadováno na základě vzájemné domluvy komunikujících stran.
Obsah není blíže definován, vychází se ze vzájemné dohody mezi komunikujícími stranami.
Může být naplněno jen v případě sdělování výsledků vázaných k jednomu konkrétnímu vzorku!
 
 
vri
pokyny:
Musí být použit jeden a pouze jeden z vnořených bloků vri - viz TABULKA ”VRi” (pokyny k celému bloku).
Tuto podmínku nelze do tabulky zapsat, je realizována v odpovídajícím popisu XML. 

*ku_z_rdg - vyšetření radiodiagnostické (pro DS4)
Sdělované radiodiagnostické vyšetření pacienta vázané k jedné události. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
diagnoza

e

?
diagnóza
(zdravotní problém)
MKN-10
Orphacode
poznámka:
datový blok mknorpha;
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
duvod_vys
a
-255
?
důvod vyšetření

(popis, proč je žádáno)
volný text
poznámka:
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
klin_otazka
a
-255
?
klinická otázka

(na kterou je třeba odpovědět)
volný text
poznámka:
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
modalita
a
-16
?
modalita
znakový řetězec
poznámky:
1. (0008,0060)
Modality
2. je z číselníku [KU_MODAL], viz seznam hodnot

stanice
a
-16
?
stanice

pokyny:
viz stanice - pokyny
poznámky:
(0008,1010)
Station Name;
označení přístroje, kterým bylo vyšetření provedeno

id_study
e
-64
?
identifikace vyšetření

pokyny:
viz id_study - pokyny
poznámky:
(0020,000D)
Study Instance UID;
jednoznačná identifikace vyšetření v PACS

ozareni_celkem
e
-8
?
celková dávka ozáření [mSv]
číslo real
poznámky:
efektivní dávka ozáření 
při celém vyšetření;
v [mSv]

ku_z_rdg_e
e

*
expozice

poznámky:
jednotlivé dávky ozáření

ku_z_rdg_o
e

*
obrazy

poznámky:
jednotlivé snímky

kuzrdgAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*ku_z_rdg
pokyny k celému bloku:
Tento blok obsahuje položky společné pro více typů radiodiagnostických vyšetření. 
Nevylučuje se budoucí použití dalších speciálních bloků pro jednotlivé typy radiodiagnostických vyšetření.
 
modalita
seznam hodnot:
Položka může obsahovat pouze některou z těchto hodnot:
"AS", "AU", "BI", "CD", "CP", "CR", "CS", "CT", "DD", "DG", "DM", "DX", "EC", "ECG", "EPS", "ES", "FA", "FS", "GM", "HC", "HD", "IO", "IVUS", "KO", "LP", "LS", "MA", "MG", "MR", "MS", "NM", "OT", "PR", "PT", "PX", "RF", "RG", "RTDOSE", "RTIMAGE", "RTPLAN", "RTRECORD", "RTSTRUCT", "SM", "SR", "ST", "TG", "US", "XA", "XC".
Modalita obvykle souhlasí s modalitou uvedenou v objednávce, nemusí to být vždy.

Může být i jako číselník - v něm mohou být časem též české plné názvy, nyní jen jako klíče.

stanice
pokyny:
Vnitřní identifikace pracoviště nebo přístroje, na kterém bylo provedeno vyšetření.
 
id_study
pokyny:
Jednoznačná identifikace vyšetření v PACS systému. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM. 

*ku_z_rdg_e - vyšetření radiodiagnostické - expozice (pro DS4)
Expozice během RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
projekce
a
-16
?
projekce
PA, LAT, LSJ, AP, Periapical, CC
viz seznam hodnot
poznámky:
směr ozáření

napeti
a
-8
?
napětí [kV]
číslo real


proud
a
-8
?
proud [mA]
číslo real


el_mnozstvi
a
-8
?
el. množství [mAs]
číslo real


doba
a
-8
?
doba expozice [sec]
číslo real


komprese
a
-8
?
komprese [N]
číslo real


davka_ozareni
a
-8
?
dávka ozáření [mSv]
číslo real
poznámky:
efektivní dávka ozáření při expozici

kuzrdgeAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

ku_z_rdg_e
pokyny k celému bloku:
Jedna položka expozice odpovídá pořízení jednoho snímku nebo jedné série snímků. 
 
projekce
seznam hodnot:
Doporučené hodnoty projekcí:
PA = posterior-anterior projection
LAT = lateral projection
LSJ = lumbo-sacral-joint
AP = anterior-posterior projection
Periapical = intraoral
CC = cranio-caudal projection

Dořešit: má zde být číselníkový výčet hodnot? Nebude-li požadován, bude ponechán jen textový výčet bez kontroly proti číselníku. 

*ku_z_rdg_o - vyšetření radiodiagnostické - snímek (pro DS4)
Snímek RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_image
e
-64
?
identifikace snímku

pokyny:
viz id_image - pokyny
poznámky:
(0008,0018)
SOP Instance UID

id_serie
e
-64
?
identifikace série

pokyny:
viz id_serie - pokyny
poznámky:
(0020,000E)
Series Insatnce UID

ku_o_rdg_lokal
e

?
lokalizace

pokyny:
viz ku_o_rdg_lokal - pokyny
poznámky:
lokalizace část těla;
přebírá se z objednávky

text
e

?
text k snímku

pokyny:
zasílá se prostřednictvím bloku text
poznámky:
krátký komentář k tomuto snímku; kompletní nález je v bloku ku_z

priloha
e

?
příloha - snímek

pokyny:
1. zasílá se prostřednictvím bloku priloha
2. viz priloha - pokyny
poznámky:
odkaz na externí soubor se snímkem

int_pril
e

*
interní příloha



kuzrdgoAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*ku_z_rdg_o
pokyny k celému bloku:
Snímek je možné předávat dvěma způsoby, buďto jako obrazový soubor v příloze, nebo jako odkaz na snímek v PACS systému. Identifikace snímku odkazem do PACS systému se používá, pokud obě komunikující strany mají přístup do stejného PACS systému. Pro přenos mezi vzdálenými systémy se obvykle předává obrazový soubor, nejlépe v některém komprimovaném formátu. 
 
id_image
pokyny:
Jednoznačná identifikace snímku v PACS systému. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.
 
id_serie
pokyny:
Jednoznačná identifikace série v PACS systému, ke které snímek patří. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.
 
ku_o_rdg_lokal
pokyny:
Obsahuje vnořený blok popisující konkrétní část těla, která je na snímku zobrazena. Definice bloku je shodná s definicí bloku v požadavku - viz  ku_o_rdg a  ku_o_rdg_lokal .
 
priloha
pokyny:
Obsahuje odkaz na externí soubor, ve kterém je obrazová příloha uložena. Příloha může být v obecně známém obrazovém formátu (BMP, JPEG). Pokud se na tom komunikující strany dohodnou, může být přílohou i soubor ve formátu DICOM 3. Jako soubor ve formátu DICOM se interpretují soubory s příponou DCM a DICOM, nebo soubory bez známé přípony, pouze s číselným názvem souboru. 

*ku_a - klinické události: akceptace (pro DS4)	
Akceptace objednávek, zpracovaných zakázek, sdělení aj. 
Pouze pro DS4.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typku
a
-20
1
typ klinické události
[TYP_KU] #!, položka klic
podrobnější informace a pokyny jsou v blocích ku_o a ku_z

typkuspeclok
a
-40
?
specifikace k typu k.u. lokální
volný text
pokyny:
viz typkuspeclok - pokyny

fazespec
a
2
1
specifikace fáze 
AO, AZ
viz
seznam hodnot 


idku
a
-40
1
ID klinické události

Unikátní neměnné ID, napříč informačními systémy, trvale svázané s konkrétní KU! 
konstrukce popsána v pokynech
pokyny:
viz idku - pokyny

idsub
a
-40
?
ID dílčího úkolu
konstrukce popsána v pokynech
pokyny:
viz idsub - pokyny
Nové
od verze
DS 4.07.01
idkulok
a
-40
?
ID klinické události lokální

pokyny:
viz idkulok - pokyny

stavakcept
a
1
1
stav akceptace
A, V, N
viz seznam hodnot
pokyny:
bližší vysvětlení možných hodnot - viz stavakcept - pokyny
Nové 
od verze
DS 4.07.01
chyba_ao
a
4
?
chybová hláška k objednávce 
NT01, VP01, NP01, NP02, NP03
viz seznam hodnot
pokyny:
formalizované sdělení chybové hlášky k vybraným chybovým stavům v zaslaných objednávkách
Nové
od verze
DS 4.08.01
chyba_az
a
4
?
chybová hláška ke zprávě  
NT01, NP01, NU01
viz seznam hodnot
pokyny:
formalizované sdělení chybové hlášky k vybraným chybovým stavům při přebírání zasílaných zpráv
Nové
od verze
DS 4.08.01
dat_akc
e

1
datum a čas sdělení o stavu akceptace 
formát DTS
pokyny:
prakticky se zadává datum a čas vytvoření bloku ku_a;
viz  dat_xx

akc_pracoviste
e

1
akceptující pracoviště
 
(váže se k celé příslušné k. u.)

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

akc_pracovnik
e

?
akceptující pracovník
 
(váže se k celé příslušné k. u.)

poznámky:
1. blok pracovnik
2. pracovník, odborník, lékař...

text
e

?
fakultativní text sdělení
zasílá se prostřednictvím bloku text 
pokyny:
zadává se volným textem;
současně lze zaslat chybovou hlášku chyba_ao, nebo chyba_az

ku_ao_lab
e

*
hlášení o přijetí lab. vzorku 
a požadavků na vyšetření

poznámka:
může se opakovat dle počtu zaslaných lab. vzorků;
uvádí se jen pro k.u. typu „LAB“
- viz ku_ao_lab - pokyny
Nové
od verze
DS 4.09.01
kuaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]
Podmínky pro validaci
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*ku_a
poznámky k celému bloku:
 
Blok je určen ke sdělování o akceptací :
- korektní přijetí objednávky (pouze technická akceptace!), 
- korektní převzetí zakázky, respektive její opravy (pouze technická akceptace!),
- potvrzení o přijetí laboratorních vzorků a objednávaných lab. vyšetření z těchto vzorků (klinická akceptace lab. vyšetření).
 
 
 
typkuspeclok
pokyny:
Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se.
 
 
fazespec
seznam hodnot:
AO - potvrzení přijetí nekolizní objednávky (akceptace) s následným zahájením jejího zpracování, 
nebo informace o vyřešení kolize a potvrzení přijetí objednávky (akceptace s výhradou) s následným zahájením jejího zpracování , nebo sdělení o odmítnutí objednávky (neakceptace) s uvedením důvodů
 AZ - převzetí (akceptace) finálního tvaru zakázky nebo opravy objednavatelem, nebo sdělení o nemožnosti převzetí (neakceptace)
 
(Viz dále - chyba_ao a chyba_az.)
  
idku 
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B.
Jakmile je ID konkrétní klinické události příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi.
 
 
idsub
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B.
Je využívána pouze pro některé typy klinických událostí, povinnost užití je definována v číselníku KU. 
Blíže v blocích ku_o a ku_z.
 
 
idkulok 
pokyny:
ID pomocné, které může být významné pouze pro informační systém odesílatele. Týká se některých IS. Na národní úrovni není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci tohoto ID se v DS4 nedefinují. Pravidla pro používání tohoto ID určuje IS, v němž ID vzniká. V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, je idku zasíláno též (není-li domluveno jinak). 
 
 
stavakcept
seznam hodnot:
A - akceptováno bez výhrad 
V - akceptováno s výhradami (výhrady uvedeny v bloku text nebo v atributu chyba_ao, respektive chyba_az)
N - neakceptováno (důvody v bloku text nebo v atributu chyba_ao, respektive chyba_az)
 
pokyny (bližší vysvětlení možných hodnot):
:
ad A:
Akceptace bez výhrad v kombinaci s fazespec = AO znamená potvrzení, že objednávka byla řádně doručena a IS zpracovatele ji přijal. Jedná se pouze o technickou akceptaci, neznamená to, že objednávka musí být následně zpracována.
 
Akceptace bez výhrad v kombinaci s fazespec = AZ znamená potvrzení, že zpráva byla řádně doručena a IS objednavatele ji přijal. Jedná se pouze o technickou akceptaci, netýká se vlastního obsahu zprávy (klinického obsahu, účtu, sdělení aj.).
 
ad V:
Došlo k technické kolizi, která byla v tomto případě opravitelná, ale mělo by být na straně odesílatele na ni vhodně reagováno.
Z hlediska objednávky/zprávy lze hodnotit jako variantu „A“ (výše).
Z hlediska IS je nutné vyvodit příslušné akce či úpravy (realizovat nápravná opatření).
Informace o kolizi je v položce text nebo v atributu chyba_ao / chyba_az (text a chybová hláška mohou být současně).
 
ad N:
Neakceptováním sděluje IS příjemce, že objednávka/zpráva byla sice doručena, ale její obsah je technicky nepřijatelný/nezpracovatelný. 
 
V kombinaci s fazespec = AO to znamená, že nebude možné objednávku přijmout a zpracovat!
V kombinaci s fazespec = AZ  to znamená, že nebylo možné zprávu zpracovat, tudíž z hlediska IS objednavatele nebyla objednávka dosud vyřízena. 
 
Informace o kolizi je v položce text nebo v atributu chyba_ao / chyba_az (text a chybová hláška mohou být současně).
 
 
chyba_ao
seznam hodnot:
NT01 - neakceptováno - technická závada: chybný datový blok objednávky
VP01 - akceptováno s výhradou - pacient: požadované informace nejsou v systému k dispozici; pacient je známý
NP01 - neakceptováno - pacient: požadovaný pacient není systému známý (neznámý pacient, chybná identifikace?)
NP02 - neakceptováno - pacient: požadované informace nelze sdělovat, chráněno; pacient je známý
NP03 - neakceptováno - pacient: požadované informace nelze sdělovat, jedná se o údaje jiného pacienta
 
 
chyba_az
seznam hodnot:
NT01 - neakceptováno - technická závada: chybný datový blok zprávy
NP01 - neakceptováno - pacient: pacient, k němuž se váže zpráva, není systému známý (neznámý pacient, chybná identifikace?)
NU01 - neakceptováno - událost: událost, k níž se váže zpráva, nebyla pro pacienta objednána (chybná identifikace?, záměna?)
 
 
ku_ao_lab
pokyny:
Slouží pro sdělení akceptace lab. vzorků a objednávek vyšetření ze vzorků žádaných pro klinické události typu „LAB“. 
 
Příklad:
V případě objednávky lab. vyš. prostřednictvím ku_o bude v příslušném sdělovaném ku_a uváděno:
typ_ku = LAB.VYS
fazespec = AO
idku = uvede se idku z odpovídajícího ku_o
idsub = není
stavakceptace = A, nebo V, nebo N
chyba_ao = dle číselníku ve vazbě na stav akceptace a ku_ao_lab
dat_akc = datum a čas vytvoření tohoto bloku ku_a
text = ?
ku_ao_lab = informace o akceptaci vzorku a v rámci vzorku o akceptaci objednávek  

*ku_ao_lab - hlášení o přijetí vzorku nebo o kolizi (pro DS4)
Hlášení o přijetí vzorku (potvrzení) nebo o kolizi v objednávce nebo ve vzorku - pouze pro DS4.

{distribuováno od verze 4.09.01}  

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_loi_is
a
-15
1
označení vzorku v bloku loi odesílatelem
volný text
pokyny:
1. jednoznačný kód
2. viz id_loi_is - pokyny

id_lis
a
-64
?
označení vzorku v laboratoři; 
pod tímto značením bude zpracováváno v LIS
volný text
pokyny:
1. dle LIS zpracovatele
2. viz id_lis - pokyny
od 4.19.02 prodlouženo z 15 na 64 znaků
prijato_ok
e

1/
potvrzení bezkolizního přijetí vzorku

pokyny:
viz 01
poznámky:
prázdný (EMPTY) element

kolize_v
e
1
/+
popis možné kolize

pokyny:
viz 01

lop
e

*
přijatý požadavek na vyšetření

poznámka:
může být sdělován výčet přijatých objednávek vyšetření
doplněno, 
v původním loi_p nebylo
dat_pl
e

?
datum a čas převzetí vzorku laboratoří
formát DT nebo DTS
pokyny:
viz dat_pl - pokyny


[XML Schema]


Podmínky, pokyny, poznámky:

ku_ao_lab
pokyny k celému bloku:
Blok je odvozen z bloku loi_p užívaného v DS3. 
Blok je využíván při obousměrné komunikaci mezi LIS a jinými IS. Laboratoř na objednávky vyšetření může reagovat zasláním tohoto bloku pro každý jednotlivý vzorek, čímž buď potvrzuje bezkolizní příjem vzorku, nebo sděluje kolizi v objednávce nebo ve vzorku. Může být doplněn i výčet přijatých objednávek vyšetření.
 
Podle typu a významnosti případné kolize nemusí, může nebo musí žadatel na kolizi reagovat. Reakce na kolize může být elektronickou nebo jinou domluvenou formou

id_loi_is
pokyny:
Konstrukce identifikátoru bloku není předepisována - pravidla určuje spolupracující LIS. Volný text. Je totožná se zaslanou informací v bloku loi.

id_lis
pokyny:
Fakultativní informace o označení vzorku v LIS. Zaslání informace je vhodné především při potvrzení bezkolizního přijetí vzorku. 

dat_pl
pokyny:
V praxi by měl být sdělován datum a čas přijetí vzorku laboratoří (tj. čas doručení do laboratoře). Tam, kde toto dosud příslušný LIS neumožňuje zadávat, nebo kde dosud laboratoř toto neumí evidovat, může být provizorně uváděn čas registrace do LISu. 
Před zahájením komunikací je nutné dohodnout, jak bude tato položka vyplňována. 

01 - pokyny společné pro prijato_ok, kolize_v:
Přijetí vzorku:
a/ bezkolizní přijetí – je zaslán jeden prázdný element <prijato_ok>
b/ 1 nebo více kolizí – posílá se příslušný počet elementů <kolize> - viz blok kolize_v 

Oba elementy (pro prijato_ok, kolize_v)se navzájem vylučují. 

*auzku - popis výkonu nebo ZÚMu účtovaný pojišťovně - pro KU
Výkon popř. ZÚM účtovaný pacientově zdravotní pojišťovně - pro klinické události - jen pro ČR.

{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
indikace
a
1
1
indikace 
I,C,P,Z,X
viz
seznam hodnot


doklad_typ
a
2
?
typ dokladu
 
pokyny:
dle metodiky VZP
 
doklad_kod
a
7
?
číselný kód dokladu
 
pokyny:
dle metodiky VZP
 
typpol_vz
a
1
1
typ položky - výkon nebo ZÚM
V, Z
viz seznam hodnot
poznámky:
Dle této hodnoty se volí následující blok vykon nebo zum

diag
a
-5
1
diagnóza pro výkon, ZÚM
[Mkn10_5] #!, položka kod
pokyny:
viz diag - pokyny
 
dat_du 
e
8
1
datum výkonu, ZÚMu
formát D

 
vykon
e

1/
výkon

pokyny:
musí být uveden blok výkon nebo blok zum - neopakuje se

zum
e

/1
ZÚM

pokyny:
musí být uveden blok výkon nebo blok zum - neopakuje se

p_pracoviste
e
 
1
provádějící pracoviště výkonu nebo ZÚMu

poznámky:
blok pracoviste
 
p_pracovnik
e
 
?
provádějící pracovník výkonu nebo ZÚMu

poznámky:
1. pracovník, odborník, lékař
2. blok pracovnik
 
pozn
e
-255
?
poznámka k bloku
volný text
poznámky:
zcela fakultativní použití
 
auzkuAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Tento blok je nyní pouze pro ČR. Pokud toto někdo řeší i pro SR, ozvěte se a připravte jeho klon pro SR - zařadíme!!!


*auzku
pokyny k celému bloku:
Bloky výkonů neslouží k vykazování. 
Jejich hlavní význam spočívá v předávání dat potřebných pro NIS a MIS a k následnému zpracování. 
Jsou určené pouze pro ČR.
 
indikace
seznam hodnot:
I = úhrada PV (platebním vztahem)
C = částečná úhrada PV (platebním vztahem)
P = úhrada pacientem dle privátní ceny
Z = úhrada pacientem dle ceny ZP
X = bez úhrady
Poznámka:
Úhrada platebním vztahem - viz  pv_pac  a  pv_ku .


typpol_vz
seznam hodnot:
V = výkon
Z = ZÚM

diag
pokyny:
U diagnózy se uvádí údaj z číselníku MKN-10, ale je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxx nebo Yxx  - kontrola s ohledem na číselník se zde neprovádí. Zobrazování diagnózy je ve tvaru Yxx.x nebo Yxx.  

*zum - popis jedné položky ZÚM - pro KU
Sdělení jedné položky ZÚM - pro klinické události.

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
skupina
a
1
1
skupina ZÚMu
1, 2, 3, 4
viz seznam hodnot
pokyny:
dle metodiky VZP

kod_zumu
a
7
1
kód ZÚMu

pokyny:
dle metodiky VZP

mnozstvi
a
11.3
1
množství ZÚMu

pokyny:
dle metodiky VZP

cena
a
10.2
1
cena ZÚMu

pokyny:
dle metodiky VZP

uctujici
a
1
1
kdo účtuje
P, O
viz seznam hodnot


uctovatelnost
a
1
?
účtovatelnost pojišťovně
V, N
viz seznam hodnot
pokyny:
dle pravidel VZP

typ_omezeni
a
1
?
typ omezení vyúčtovatelnosti ZÚMu
R, A, J
viz seznam hodnot
pokyny:
dle metodiky VZP

zumAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]	


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
*zum
pokyny k celému bloku:
Řídí se aktuálními pravidly pojišťoven!

skupina
seznam hodnot:
1 = HVLP
2 = IVLP
3 = PZT
4 = stomatologie

uctujici
seznam hodnot:
P = účtuje příjemce
O = účtuje odesílatel

uctovatelnost
seznam hodnot:
V = vykazatelné pojišťovně
N = nevykazatelné pojišťovně

typ_omezeni
seznam hodnot:
R = nepovoleno revizním lékařem
A = agregován
J = jiné

*leg_vyk - legislativa a výkazy
Údaje o pacientovi, které je povinné nebo vhodné předávat v blocích KU. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
uraz
a

?
úraz
A, N
pokyny:
pokud se jedná o úraz, 
uvádí se "A", jinak "N" 

nahrady
e

*
náhrady

pokyny:
pokyny k vyplnění dle  ÚZIS







poznámka:
podle potřeby IS
budou doplněny další položky

legvykAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*leg_vyk
poznámky k celému bloku:
Blok je volán z bloků typu klinická událost, slouží jen pro DS4 (ku_o a ku_z aj.). 

*pracoviste - informace o žádajícím nebo provádějícím respektive akceptujícím pracovišti
Žádající nebo provádějící respektive akceptující pracoviště. Pouze pro DS4.
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazev
e
-255
1
název pracoviště 
 
volný text
pokyny:
textový řetězec, v němž je: 
název poskytovatele, klinika, pracoviště, stanice, oddělení…
(předává se i v rámci PatSum)
4.17.01
doplněny
pokyny
kod_lok
a
-15
?
kód pracoviště lokální
volný text
pokyny:
zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

ico
a
8
?
IČO 
identifikace právního subjektu pracoviště
řetězec číslic

nové od 
DS 4.08.05
icz
a
8
?
IČZ
identifikační číslo zdravotnického zařízení 
řetězec číslic
pokyny:
viz 01
nepovinné od
4.22.04
icp
a
8
1
IČP
identifikační číslo pracoviště
řetězec číslic
pokyny:
viz 01
povinné od 4.15.01
odb
a
3
1
odbornost pracoviště
řetězec číslic
pokyny:
viz 01
povinné od 4.15.01
nesmluv_p
a
1
?
nesmluvní poskytovatel
N, nebo A
pokyny:
N = nejedná se o nesmluvního poskytovatele, musí být icp a odb vyplněno reálnými daty!

A = jedná se o nesmluvního poskytovatele, do icp a  odb se vloží výplňové znaky (00..).

Pokud není atribut nesmluv_p uveden, považuje se za „N“.
nové od
4.22.04
ns
a
-8
?
nákladové středisko
kód 
(znaky i čísla)
pokyny:
1. variabilní symbol

oddel
a
-5
?
oddělení
kód (písmena a číslice)
pokyny:
viz 01
nové od 
DS 4.08.01
pcz
a
3
?
pořadové číslo zařízení
řetězec číslic
pokyny:
viz 01
nové od
4.22.04
pozn
e
-255
?
další údaje, poznámky aj.
volný text
 

a
e

?
adresa pracoviště

pokyny:
adresa včetně spojení aj.
typ adresy = „A“

pracovisteAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*pracoviste
poznámky k celému bloku:
Blok slouží jen pro DS4 v rámci obálky pro práci s pacientem „IP“ (je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a ) a v obálce „IDO“ (bloky pro ZZS).
 
Pracoviště je uváděno také v blocích pm, is, a.
 
 
01 - pokyny společné pro icz, icp, odb, pcz, oddel:
Položky určené pouze pro ČR.
 
Poznámky k identifikačním údajům:
6.	IČZ (8) - identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvláštních dávkách)
2.	IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (nebo lékaře); v rámci IČZ může existovat více různých IČP (IČP má prvních 5 znaků shodných s IČZ)
3.	ODB (3) - odbornost (odbornost je sdělována pouze prostřednictvím tohoto bloku)
4.	PČZ - pořadové číslo zařízení (přiděluje a vyžaduje ÚZIS)
Z hlediska zdravotních pojišťoven je pro objednávku nutné uvedení IČP a ODB, IČZ je zadáváno podle potřeby. 

Poznámka k „oddel“:
Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV). 
Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

Zadávání ostatních údajů je věcí komunikujících IS (předávaných dat). 

*pracoviste_sk - informace o žadateli nebo odesílateli (jen pro SR)
Informace o pracovišti žadatele nebo odesílatele (pouze pro Slovensko). Pouze pro DS4.

Bude zařazeno do DS4, pokud bude o blok někým projeven (potvrzen) zájem a bude jím dokončen!
Pokud se tak stane, bude zapojen do DS4 jako alternativa k bloku "pracoviste" určenému pro ČR.


{rozpracováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
sr_nazev
e
-255
1
název pracoviště 
volný text


sr_kod_lok
a
-15
?
kód pracoviště lokální
volný text
pokyny:
zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

sr_kod
a
12
1
kód PZS pracoviště

poznámka:
přiděluje UDZS

sr_odb
a
3
?
odbornost žádajícího pracoviště



sr_ns
a
8
?
nákladové středisko



pozn
e
-255
?
další údaje, poznámky aj.
volný text


 a
e

?
adresa




[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*pracoviste_sk
poznámky k celému bloku:
Blok je volán z bloků typu klinická událost, slouží jen pro DS4 (ku_o, ku_z, ku_a). 
Blok je připraven samostatně pro ČR (viz distribuovaný blok  pracoviste ) a pro SR (tento rozpracovaný - návrh). 



V případě zájmu ze slovenské strany může být doplněn také datový blok PRACOVNIK_SK, 
jako alternativa k českému PRACOVNIK (viz  pracovnik ).

V případě zájmu o doplnění bloků PRACOVISTE_SK a PRACOVNIK_SK napište na adresu: správce DS. 

*pracovnik - informace o žádajícím nebo žádaném či provádějícím resp. akceptujícím pracovníkovi
Žádající nebo žádaný či provádějící respektive akceptující pracovník. 
 
{distribuováno od verze 4.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
titul_pred
e
-35
?
titul(y) před jménem
 
volný text


jmeno
e
-40
?
jméno
 
volný text

4.17.01
prodlouženo
prijmeni
e
-40
1
příjmení
 
volný text

4.17.01
prodlouženo
titul_za
e
-35
?
titul(y) za jménem
 
volný text


id_zp
a
-10
?
identifikace ZP
číslo (znakově);
v délce 9
nebo 10 zn
 
 
 
 
bude ještě upravováno
pokyny:
1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků
(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno
2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný, nebo zůstane nepovinný a bude připojena příslušná el. identita z portálu NIA (bude dořešeno)
3. s ohledem na PS bude zřejmě připojena informace o kódovém systému
nové od
4.16.02
icl
a
8
?
IČL 
identifikační číslo lékaře
číslo
poznámky: 
bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi lokálně využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno; fakultativní údaj

odbornost
a
3
?
odbornost pracovníka
[ODBORN] X, položka kod
poznámky:
viz odbornost - poznámky
nové od
4.07.01
id_pracovnik
a
-64
?
identifikace pracovníka lokální
volný text
pokyny:
zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran
4.07.01
sjednocení
atributů
4.18.03
prodlouženo
id_clk
a
10
?
ID přidělované ČLK
číslo
pokyny:
1. tzv. evidenční číslo
2. fakultativní údaj
nové od
4.08.05
role_klic
a
-10
?
profesní role pracovníka - klíč
[EZDRROLE] #!, položka klic
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové od 4.16.01
role_text
a
-80
?
profesní role pracovníka - text
[EZDRROLE] #!, položka nazev
pokyny:
textem údaj z číselníku odpovídající sdělovanému atributu "role_klic"
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové od 4.16.01
a
e
 
?
adresa pracovníka
 
pokyny:
uvádí se adresa a spojení,
(vyplňují se pouze prakticky potřebné údaje ve vazbě na KU)
nové od
4.17.01
pracovnikAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*pracovnik
poznámky k celému bloku:
Blok je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a a auzku). 
 
Údaje se váží k pracovišti pracovníka - viz  pracoviste … (Při použití na Slovensku - viz  pracoviste_sk .)
 
 
Poznámka:
Z historických důvodů (transformace DS2, DS3, DS4) se v DS4 ještě využívají tyto obdobné bloky:
autor            (v dgz, lez, reakce, text, ua, uks, uot, urf, utm, ku_z_lab)
garant_dat   (v dasta, an, ku_z, u, lek, oc, zzs_vl)
odeslal         (v ku_z_lab)
 
Pracoviště a event. pracovník je také uváděno v blocích pm, is, a.
 
 
odbornost 
poznámky:
Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).
 
 
role_klic, role_text
poznámky:
Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.
 
*

*vrn - vyšetření laboratorní pro numerické hodnoty
Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro numerické hodnoty (vázané k jedné události).
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:
1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
2. viz nazvy - poznámky

prepocet 
e

?
přepočet hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou

pokyny:
viz prepocet - pokyny
poznámky:
jen fakultativní použití (dle rozhodnutí příjemce)
 
Podrobný popis a pokyny:
Sdělování num. hod. v bloku VRN
v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis
priznak_kvant
a
1
1
příznak hodnoty kvantity 
(ve vazbě na hodnotu)
[LVPHKN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. v bezprostřední vazbě na ”hodnotu”
2. viz priznak_kvant - pokyny

hodnota
e
-14
1
hodnota (vlastní výsledek)
číslo (znakově)
pokyny:
V jednotkách definovaných v elementu jednotka.
 
Podrobný popis a pokyny:
Sdělování num. hod. v bloku VRN
 
poznámky:
viz hodnota - poznámky
 
Viz též priznak_kvant - pokyny
 
Upozornění: je nutné rozlišovat hodnoty položek s ohledem na typ "vznik" u koncentrací a odpadů
od DS 3.01.01 nově tvar semilog.
v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis
jednotka
e
-20
1
jednotka, ve které je uvedena sdělovaná hodnota (vlastní výsledek)
text
pokyny:
viz jednotka - pokyny
 
Podrobný popis a pokyny:
Sdělování num. hod. v bloku VRN
nové od 03.14.01

04.24.01
aktualizace pokynů
barva_lab
e
7
?
barva pro zobrazení hodnoty doporučená laboratoří
zadává se
hexadecimálním kódem - viz seznam hodnot
pokyny:
viz barva_lab - pokyny
nové od 
4.18.03
formrm
a
1
1
 
 
formát referenčních mezí
[NCLPFRM]  #!, položka klic 
viz obsah číselníku
pokyny:
viz formrm - pokyny
viz formrm - upozornění
nové od 
4.18.03,
přesun z bloku skala;
od 4.19.01 povinné!
nejistota 
e

?
nejistota stanovení výsledku

pokyny:
pokud je sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty (výsledku)
poznámky:
viz nejistota - poznámky
nové od  03.01.01
hodnocení
 
e
 
/?
hodnocení výsledku

pokyny:
1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!
2. je nedílnou součástí výsledku
3. viz hodnoceni - pokyny
nové od
DS 4.13.01
DS 3.20.01
skala 
e

/?
skála (referenční meze) vázané k hodnotě výsledku

pokyny:
1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!
2. pokud je škála sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty výsledku, ukládá se
3. je zadávána
v jednotkách definovaných v elementu jednotka
4. viz skala - pokyny
v DS 3.14.01 doplněny pokyny a popis
pozn
e
-255
?
poznámka textová
volný text
pokyny:
viz pozn - pokyny
DS 4.12.01
DS 3.19.03
rozšířen popis
vrnAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:
 
Zásadní informace a pokyny k bloku VRN - viz:  
Zobrazování numerických výsledků (3/2019)
 
Doplňující informace:
Sdělování numerických hodnot v bloku VRN (7/2010)
 
 
Upozornění: 
Týká se pouze položek numerických, ne semikvantitativních či kvalitativních sdělovaných prostřednictvím MTV.
Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.
Pozor, nezaměňovat!
 

nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. Sdělování může být předmětem domluvy komunikujících stran. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.  Podrobněji v bloku nazvy.
 
prepocet
pokyny:
Údaje zasílané ve fakultativním bloku prepocet slouží pro korektní přepočítávání hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou.
Pokud odesílající strana používá u této sdělované hodnoty jiné jednotky, může je sdělit prostřednictvím tohoto fakultativního bloku.
Pokud se příjemce rozhodne použít v bloku nabízenou jednotku, musí zajistit přepočet sdělované hodnoty i škály (je-li) a také příslušných nejistot (jsou-li) či jiných údajů. 
Viz blok prepocet. 
 
Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN . 
 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.
Prohlížecí programy nemusí tento převod jednotky zajišťovat - mohou pracovat pouze s jednotkou NČLP!
 
 
priznak_kvant
obsah číselníku LMPHKN:
Příznak hodnoty kvantity:
R - interpretuje se ”rovná se”
M - interpretuje se ”menší než”
V - interpretuje se ”větší než”
 
pokyny a poznámky:
Číselná hodnota výsledku v jednotkách a ve formátu určeném popisem v NČLP  (viz [NCLPFH]), vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Formát je zadáván v bloku ku_z_lab v položce "typpol_fh".
 
Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva. 
Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou; zadává se plný počet desetinných míst. 
Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: ”. Výsledky typu titr nelze sdělovat jinou formou ani s jinou jednotkou (vždy arb.j.).
 
Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd.  Tento tvar je určen k zobrazování extrémně velkých nebo malých čísel. Je určen jen pro speciální položky NČLP.
 
 
hodnota
Hodnota je sdělována s rozměrem uvedeným v povinném elementu jednotka. Pravidla pro volbu jednotky, kontrolu jednotek a řešení případných kolizních stavů včetně podrobných pokynů - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .
Pravidla pro zobrazování hodnoty (formát) - viz pokyny k položce priznak_kvant (výše) a typpol_fh v bloku ku_z_lab.
 
pokyny a poznámky:
Numerické výsledky jsou nejčastěji sdělované k položkám NČLP, které mají typ "vznik" (viz [NCLPVZNK] ):
M = měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
V = výpočty (kromě typu vznik "D")
D = výpočty odpadů vztažené k časovému intervalu 24 hodin
L = laboratorní informace (objem, čas atd.)
P = klinické informace o pacientovi 
 
Zvláštní pozornost zasluhují položky obsahující hodnoty pro "odpady za 24 hod", které jsou typu "vznik" = D a které by v praxi měly být současně sdělované s odpovídající koncentrací (položka typu "vznik" = M) a s informací o objemu za sledované časové období (položky typu "vznik" = L). Z definice položek typu "vznik" = D plyne, že jsou vždy vztahované k časovému intervalu 24 hodin (jednotky jsou ve tvaru xx/d - například mmol/d nebo mg/d) a proto je nelze použít pro ta vyšetření, kde byl sběr realizován záměrně za kratší časové období (například při bilančním sledování odpadů po osmi nebo dvanácti hodinách).
 
Za korektní ošetření a použití položek typu "vznik" = D (sdělování odpadů) ručí odesílatel. 
 
V případě bilančního sledování v intervalu 12, 8 nebo 6 hodin jsou laboratoří sdělovány pouze koncentrace naměřené ve vyšetřovaných materiálech společně s příslušnými objemy za čas a mohou být sdělovány celkové odpady za příslušné sledované období (položky typu "vznik" = V se systémy PT(TE) respektive sumární PT(TE24)) a případně též celkové příjmy (systém PT(IN), PT(IN24)) nebo bilance (PT(BA), PT(BA24)). Případné dopočty odpadů za tyto časové intervaly společně s dalšími výpočty již zajistí informační systém příjemce zpracovávající bilanční přehledy. Vzhledem k tomu, že bilancování v časových úsecích kratších než 24 hodin je problematické, neřeší zatím DS tuto problematiku (řešení bude možné až po vzájemné dohodě řešitelů systémů pro ARO a JIP).
Zde je samozřejmě nutné pracovat s korektními časy událostí - viz  událost.
 
V případě, že se jedná o sběr za 24 hodin, jsou sdělovány koncentrace a příslušný objem za čas a výpočty odpadů realizuje informační systém příjemce, odpady může také rovnou vypočítat informační systém odesílatele a sdělit je současně. Pokud by však došlo k následné opravě údajů, musí být vše korektně realizováno pro příslušnou koncentraci i odpad! Tyto "nebilanční" odpady mohou být také počítány i za období kratší než 24 hodiny (např. pokud sběr moči trval pouze 20 hodin) ale musí být vhodně přepočítány a čas sběru musí být korektně uveden. Interpretační škály jsou pro odpady vytvářené ve vztahu k intervalu 24 hodin. 
 
Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.
 
jednotka
pokyny:
Vždy je povinně zasílána jednotka, v níž je sdělována hodnota vyšetření a sdělované škály (referenční meze).
Pokud se jednotka váže k položce z NČLP (typu N = národní), uvádí se vždy tato jednotka z NČLP (záměrná duplicita).
Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .
 
barva_lab
seznam hodnot:
#800000, #FF0000, #FFA500, #FFFF00, #808000, #800080, #FF00FF, #FFFFFF, #00FF00, #008000, #000080, #0000FF, #00FFFF, #008080, #000000, #C0C0C0, #808080
Podrobnější informace - viz tabulka základních barev.
 
pokyny:
Doporučení laboratoře k volbě barvy pro zobrazování a tisk sdělované hodnoty s ohledem na její interpretaci.
Pravidla pro volbu barvy definuje laboratoř a sděluje prostřednictvím vydávané „Laboratorní příručky“.
Jedná se pouze o doporučení, fakultativní údaj.
 
formrm
číselník hodnot (viz [NCLPFRM]):
0 
Bez referenčních mezí 
1 
Referenční meze ve tvaru: "dolní ref.mez-horní ref.mez" 
2 
Referenční meze ve tvaru: "větší než dolní ref. mez" 
3 
Referenční meze ve tvaru: "menší než horní ref. mez" 
 
pokyny: 
Formát referenčních mezí je definován v NČLP, v LČLP může být změněn ve vazbě na v LČLP definované referenční meze a škály. Z formátu referenčních mezí je následně odvozováno vložení datového bloku skala (v případě formrm = 1, 2, nebo 3), nebo datového bloku hodnoceni (může být vložen v případě formrm = 0). Podrobnější informace - viz Zobrazování numerických výsledků.
 
upozornění:
Formát referenčních mezí byl původně vložen do bloku skala, ale po doplnění bloku hodnoceni a s ohledem na některé problematické situace v praxi, byl přesunut z bloku skala do bloku vrn, z něhož je blok skala volán. Vzhledem k tomu, že formrm určuje, jak bude sdělovaná hodnota interpretovaná a vzhledem k tomu, že může být v LČLP definován jinak, než je jeho definice v NČLP, je od verze 4.19.01 zaveden jako povinný. (V přechodném období od verze 4.18.03 do 4.19.01 byl nepovinný a paralelně zůstal i v bloku skala.)
Pokud je formrm = 0, blok skala se nezařazuje, fakultativně může být vložen blok hodnoceni - toto je věcí IS odesílatele.
 
 
nejistota
poznámky:
Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:
Nejistoty měření - problematika, úvod 
Nejistoty měření - vlastní řešení 
 
skala
pokyny a poznámky:
Škály jsou vždy v jednotkách definovaných v povinném elementu jednotka. Slouží k hodnocení výsledku.
Škály jsou přebírány z programu ČLP, nebo ze systému SLP, respektive z korektní databáze IS odesílatele. 
S4 a S5 (referenční meze) jsou povinné, jsou zobrazovány v nálezech (s ohledem na formát referenčních mezí [NCLPFRM]). 
Referenční meze jsou součástí výsledku - je nutné zajistit jejich ukládání s výsledkem nebo jejich jednoznačné rekonstruování.
Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).
Blok skala je vkládán jen pokud je formrm = 1, 2, nebo 3.
Podrobné informace a pokyny - viz Zobrazování numerických výsledků a Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.
Viz též  [LCLPSKAL].
 
hodnocení
pokyny a poznámky:
Blok hodnocení je zasílán jen tehdy, je-li požadováno sdělení číselné hodnoty bez referenčních mezí (škály) současně s textovým hodnocením této naměřené hodnoty. Pokud je textové hodnocení prováděné expertem, hodnotitel se uvádí.
Textové hodnocení naměřené hodnoty je součástí výsledku, je nutné zajistit jeho ukládání.
Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).
Blok hodnocení může být vložen jen v případě formrm = 0.
 
Poznámky: 
Pokud by bylo zasíláno pouze textové „hodnocení“ bez číselné hodnoty, realizuje se prostřednictvím bloku vrf.
Pro textové interpretace slouží položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, v kterých může být zasílán interpretační text ke skupině vyšetření; realizuje se prostřednictvím bloku vrb.
 
Podrobné informace a pokyny - viz Zobrazování numerických výsledků.
 
pozn
pokyny a poznámky:
Textová poznámka fakultativní.
Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.
Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.
Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje! 
 
Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DTP (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.
 
Poznámka:
Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením. 

*prepocet - přepočet hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou
Fakultativní možnost pro vydání sdělované hodnoty a škály laboratorního vyšetření pacienta v lokálním vyjádření.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
hodnota_lok
a
-14
1
lokální hodnota
číslo celé, desetinné nebo v semilogaritmickém tvaru
pokyny:
viz hodnota_lok - pokyny
od 04.19.03
i semilog. tvar
jednotka_lclp
a
-20
1
jednotka vztažená k lokální hodnotě 
(tj. k atributu hodnota_lok)
text
pokyny:
viz jednotka_lclp - pokyny

prepfak
a
-16
1
přepočítávací faktor
číslo celé, desetinné nebo v semilogaritmickém tvaru
pokyny:
viz prepfak - pokyny
od 04.20.01
i semilog. tvar, oddělovač des. míst tečka
typpol_fh_lclp
a
-2
1
typ položky z hlediska formátu hodnoty v LČLP
[NCLPFH] #!, položka klic
pokyny:
viz typpol_fh_lclp - pokyny

skala_lok
e

?
škála vztahující se k lokální hodnotě a jednotce

Viz datový blok skala.
pokyny:
viz skala_lok - pokyny
nově od verze DS 03.14.01
prepocetAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
prepocet
pokyny k celému bloku:
Blok prepocet je fakultativně využíván pouze z bloku  vrn. 
Obecné prohlížecí programy mohou blok ignorovat a pracovat pouze s údaji v bloku vrn.
 
Podrobnější informace k problematice - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .
 
hodnota_lok
pokyny:
Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou lokální a formátem pro její zobrazení.
Lokální hodnota hodnota_lok musí být vztažena k jednotce lokální jednotka_lclp.
K lokální hodnotě může být zaslána interpretační škála (refernční meze) a to prostřednictvím bloku skala_lok.
 
jednotka_lclp
pokyny:
Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou a formátem pro zobrazování hodnoty. 
 
prepfak
pokyny:
Přepočítávací faktor je definován v LČLP (zadává se standardně v programu ČLP/SLP). Definuje prostý numerický přepočet mezi jednotkou lokální a národní. Za jeho správnost odpovídá odesílající strana.  
Přepočet: jednotka_NČLP = prepfak * jednotka_LČLP (viz popis v dialogu ČLP/SLP).
 
Je-li sdělována hodnota v jednotkách dle NČLP a hodnota_lok v jednotkách lokálních, musí platit:
hodnota = prepfak * hodnota_lok
 
Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000, 
protože l = 1000 x ml
 
typpol_fh_lclp
pokyny:
Pokud příjemce bude zobrazovat lokální hodnotu, k zobrazení využije zde uvedený lokální formát hodnoty.
Z celé množiny hodnot v číselníku NCLPFH se využijí jen formáty pro numerické hodnoty - “0 až 6” a “T”. 
 
skala_lok
pokyny:
Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou lokální, formátem pro její zobrazení a s interpretační škálou (referenčními mezemi) odpovídajícími sdělované lokální jednotce jednotka_lclp. 

*skala - hodnotící škála 
Škála pro hodnocení výsledku připravená k příslušnému numerickému výsledku příslušného pacienta.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
s1
e

?
škála 1 (mez dolní)
číslo znakově
pokyny:
1. v jednotkách, v nichž je zadána sdělovaná hodnota výsledku
2. viz s1, ... , s8 - pokyny
od
DS3.14.01
změna
popisu
s2
e

?
škála 2
číslo znakově
dtto

s3
e

?
škála 3 
číslo znakově
dtto

s4
e

1
škála 4 
(referenční mez dolní) 
číslo znakově
dtto

s5
e

1
škála 5 
(referenční mez horní)
číslo znakově
dtto

s6
e

?
škála 6
číslo znakově
dtto

s7
e

?
škála 7
číslo znakově
dtto

s8
e

?
škála 8 (mez horní)
číslo znakově
dtto

formrm
 
 
 
formát referenčních mezí
(formát pro zobrazování r.m.)
[NCLPFRM]  #!
pokyny:
od verze 4.18.03 je formrm přesunut do bloku vrn; 
od verze 4.19.01
přesunuto
do vrn!
typ
a
1
?
volba škály – typ
[LVVIST] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. implicitně = L
2. viz typ - pokyny

atribut
a
-8
?
volba škály – atributy
[LVVISA] #+, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
viz atribut - pokyny
ve verzi 4.23.03 doplněn obsah
udalost
e
-8
*
volba škály – událost
[NCLPUVIS] #, položka klic
poznámky:
viz udalost - poznámky
od verze DS4.20.01 změněno na element
s možností
opakování
algoritmus
a
-8
?
volba škály - algoritmus
[NCLPAVIS] #!, položka klic
poznámky:
viz algoritmus - poznámky

s_hodn_o
a
-2
?
hodnocení dle škály  
(orientační)
-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4
poznámky:
viz s_hodn_o - poznámky

t_hodn_o
a
-2
?
hodnocení dle trendu
(orientační)
-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3
poznámky:
viz t_hodn_o - poznámky

interpret_g_z
e
-35
?
interpretační graf základní
volný text
poznámky:
viz interpret_g_z - poznámky

skalaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
Datový blok skala je běžně volán z datového bloku  vrn a od DS 03.14.01 může být také volán z datového bloku prepocet .
Viz též - zobrazování numerických výsledků.
 
Informace k tvorbě věkových kategorií pro škály (referenční meze): Škály - věkové kategorie
 
s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8
pokyny:
Hodnotící škála je dodávána z LIS odesílatele. Pracuje se s lokální laboratorní škálou (typ = L), škála typu „N“ je sdělována výjimečně. 
(K její přípravě lze využít program ČLP, systém SLP, nebo příslušně vybavený LIS čerpající podklady z NČLP.)
 
Celá osmibodová stupnice je sice doporučovaná, ale není povinná. Vždy (je-li to smysluplné) musí být vypracovány alespoň referenční meze dolní a horní (S4 a S5) a měly by být připraveny mezní hodnoty (S1 a S8). 
Referenční meze (S4, S5) respektují formát referenčních mezí formrm, sdělovaný v bloku vrn současně s numerickou hodnotou. V případě formrm = 1 jsou sdělované obě referenční meze S4 a S5. V případě formrm = 2 nebo 3 se do nezobrazované hodnoty (S4, nebo S5) uvádí nejnižší, respektive nejvyšší změřitelná hodnota, aby byla splněna povinnost vyplnění obou položek S4 a S5.
 
Škála je vždy v jednotkách definovaných k příslušné sdělované položce  - tj. k hodnotě, k níž se vztahuje. 
(Případný přepočet - viz prepocet ).
Další informace - viz  [LCLPSKAL].
 
Pokud je pro položku, k níž je sdělována škála, definován formát hodnoty "E" (viz [NCLPFH]  a viz položka "typpol_fh" v ku_z_lab), mohou být hodnoty některých z údajů s1 až s8 v semilogaritmickém tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd. Tento semilogaritmický formát se v definicích položek NČLP nevyskytuje, může být zaveden lokálně.
 
 
typ
obsah číselníku LVVIST:
Volba škály – typ:
N = národní přebíraná z NČLP (výjimečné použití)
L = lokální z LČLP (běžná varianta) 
 
pokyny:
Atribut typ sděluje, jaká škála byla pro hodnocení použita. 
Pro tvorbu nálezové sestavy je přípustná škála lokální (L) nebo výjimečně používaná škála individuální (I) vázaná k pacientovi (považuje se zde za L = lokální).
Škály národní (N) nejsou určeny pro běžné nálezy - jsou pouze vzorem či příkladem pro tvorbu škál lokálních.
 
atribut
obsah číselníku LVVISA:
Volba škály – atribut: 
P = dle pohlaví (přednostně se pracuje s elementem sex_klin, jinak s elementem sex z bloku ip)
V = dle věku
H = dle hodiny odběru (viz ”denní cykly”)
U = dle události - její upřesnění je v elementu udalost 
O = dle způsobu odběru - upřesnění může být realizováno prostřednictvím elementu udalost
D = dle diety /předpřipraveno/
A = algoritmem definovaným v NČLP - jeho upřesnění je v položce ”algoritmus” /předpřipraveno/
 
pokyny:
Atributy, na jejichž podkladě byla škála konstruována (vybírána). Lze zadávat až 8 atributů z příslušného číselníku:
Jednotlivé atributy nejsou v řetězci oddělovány žádným oddělovacím znakem. Na pořadí nezáleží.
 
udalost
poznámky:
Klíč události, která se podílela na výběru škály. Váže se k výše uvedené položce atribut = „U“.
Upřesnění vázané k atributu ”U”.
Podrobněji viz „číselník událostí z hlediska interpretace“ [NCLPUVIS]. V NČLP viz též položky s kategorií „ISSKAL“.

Aktuální obsah a pokyny k inovované verzi číselníku v DS 4.19.03 a doplnění v DS 4.23.03 s vyznačením novinek:

GRAV
Gravidita (NČLP typu „U“ 20057 - může být uvedena časová vzdálenost od počátku ve dnech)

DMC
Den menstruačního cyklu (NČLP typu „U“ 20461 - uvádí se časová vzdálenost ve dnech)

FOLIKUL
Folikulární fáze (NČLP typu „U“ 20467)

OVUL
Ovulační fáze (NČLP typu „U“ 20562)

LUTEAL
Luteální fáze (NČLP typu „U“ 20495)

PREMENO
Premenopauza (NČLP typu „U“ 20895) - nové od DS 4.19.03

PERIMENO
Perimenopauza (NČLP typu „U“ 20893) - nové od DS 4.19.03

POSTMENO
Postmenopauza (NČLP typu „U“ 20894) - nové od DS 4.19.03

MENOP
Menopauza (NČLP typu „U“ 20496) … původní zavedená položka, nyní již neužívat

PREDPODL
Před podáním léku (NČLP typ „I“ 20952) - nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

POSTPODL
Po podání léku (NČLP typ „I“ 20952) - nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

KONTPODL
Kontinuální podávání léku (NČLP typ „I“ 20952) - nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

VSED
Odběr vsedě (NČLP typu „L“ - Typ odběru; syst_SAMPLING_DTP - k odpovídajícímu zasílanému materiálu) - nové od DS 4.19.03
V DS 4.23.03 doplněna vazba na praktičtější a jednoduší formu sdělení prostřednictvím položky NČLP 20953

VLEZ
Odběr vleže (NČLP typu „L“ - Typ odběru; syst_SAMPLING_DTP - k odpovídajícímu zasílanému materiálu) - nové od DS 4.19.03
V DS 4.23.03 doplněna vazba na praktičtější a jednoduší formu sdělení prostřednictvím položky NČLP 20953

PREDDIAL
Před dialýzou (NČLP typu „I“ 20951)

POSTDIAL
Po dialýze (NČLP typu „I“ 20951)

NASLDIAL
Následná dialýza (NČLP typu „I“ 20951)

DRUGDOSE
Po podání určené dávky přípravku (pro funkční test) - upřesněné v DS 4.19.03 

NEZRNOV
Nezralý novorozenec (nyní se zadává pouze volným textem prostřednictvím žádanky)

Další souhrnné informace k položkám NČLP pro výběr škál - doplnění ve verzi DS 04.23.03:
Položky NČLP pro výběr interpretačních škál

 
algoritmus
poznámky:
Klíč algoritmu, který byl použit ke konstrukci škály. Předpřipraveno.
Práce s algoritmem bude podrobněji zpracována, bude-li o tento nástroj projeven zájem - předpřipraveno.
 
s_hodn_o
poznámky:
Hodnocení výsledku - porovnání hodnoty s příslušnou odpovídající škálou S1 až S8.
Hodnocení je ve formě stupnice ”-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4”, kde 0 sděluje, že výsledek leží v referenčních mezích.
Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.
Může být (po dohodě) zobrazováno symboly - například  ”++” = 2 nebo  ”- -” = -2 .
Vychází se zde ze škál (osmi bodových), zavedených v NČLP. (Viz též program ČLP a systém SLP.)
 
t_hodn_o
poznámky:
Hodnocení výsledku - hodnocení trendu (změny oproti minulému vyšetření). 
Hodnocení je ve formě stupnice ”-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3”, kde 0 sděluje, že nebyl zaznamenán ani významný nárůst ani pokles.
Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.
Příklad:
LIS předávající výsledky má např. nastavené u metody S_UREA kriteria, že pokud se výsledek (pro téhož pacienta a tutéž položku) od předchozího výsledku, který není starší než 1 týden, liší o:
7.	méně než 15%, je hodnocení ve tvaru ”0”
8.	více než 15% a méně než 30% je hodnocení ve tvaru ”1” při nárůstu a ”-1” při poklesu
9.	více než 30% a méně než 45% je hodnocení ve tvaru ”2” při nárůstu a ”-2” při poklesu
10.	nad 45% je hodnocení ”3” nebo ”-3”
Může být zobrazováno s pomocí znaků >, <, >> aj.
Při přípravě hodnocení mohou být uvažovány i další atributy - gravidita a týden těhotenství atd.
 
interpret_g_z 
poznámky:
Hodnocení hodnoty výsledku a trendu v symbolické znakové formě (znaky mohou být přímo zobrazeny v nálezu).
Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.
Vychází se zde ze škál (osmi bodových - definovaných v programu ČLP a systému SLP), formátu ref. mezí a naměřené hodnoty.
Interpretační graf je připraven ve znakovém tvaru, vysazuje se přímo do nálezové sestavy (vpravo za výsledky).
Nebyla zavedena povinnost ukládat tento graf do databáze příjemce! Graf je rekonstruovatelný z naměřené hodnoty a sdělené škály. 

*hodnocení - hodnocení číselného výsledku tzv. „technické veličiny“
Hodnocení numerického výsledku formalizovaným textem bez sdělování referenčních mezí.
 
{distribuováno od verze 4.13.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
hodn_vysl
a
-10
1
hodnocení výsledku 
Seznam hodnot:
negativni
hranicni
reaktivni
slabe_poz
pozitivni
silne_poz
pokyny:
povinný formalizovaný text hodnocení numerické hodnoty zasílané v bloku vrn;
fakultativní významově totožný zápis v lokálním tvaru může být zasílán v hodn_vysl_lok
podrobné pokyny od
4.18.03
hodn_vysl_lok
e
-32
?
hodnocení výsledku v lokálním tvaru
volný text
pokyny:
fakultativní významově totožný zápis v lokálním tvaru dle pravidel deklarovaných odesílající laboratoří
nové od
4.18.03
autor
 
e
 
?
autor (hodnotitel)
 
pokyny:
uvádí se pracovník, který provedl hodnocení číselného výsledku, pokud nebylo hodnoceno automaticky 
 
hodnoceniAny
e
 
?
firemní blok
 
pokyny:
viz  firemní bloky
 
 
[XML Schema]
 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
Datový blok hodnocení je volán pouze z datového bloku  vrn. 
Pokud je volán, nesmí být sdělována škála (referenční meze).
Slouží ke sdělení formalizovaného textového hodnocení ke sdělované numerické hodnotě tzv. „technické veličiny“.
Hodnocení „hodn_vysl“ je nedílnou součástí sdělovaného numerického výsledku, z hlediska DASTA je významnější než sdělovaná numerická hodnota zasílané „technické veličiny“.

Podrobný popis problematiky - viz dokument: zobrazování numerických výsledků.

 
hodn_vysl
seznam hodnot včetně doporučeného textového vyjádření:
negativni   = negativní
hranicni     = hraničně pozitivní
slabe_poz = slabě pozitivní
pozitivni    = pozitivní
silne_poz  = silně pozitivní
reaktivní   = reaktivní

Doporučené textové vyjádření může být zasíláno v hodn_vysl_lok, nebo může být vkládáno do zprávy až v IS příjemce dle výše uvedeného doporučení.

Podrobný popis číselníku včetně vazeb na číselníky MTV a doporučení pro převod lokálních forem zápisu - viz dokument:
Zobrazování numerických výsledků.

Upozornění:
Hodnota „reaktivní“ je určena pouze pro sdělování vyšetření testů HIV terénními laboratořemi. Ty nesmějí vydávat hodnotu „pozitivní“, ale pouze „reaktivní“. Hodnotu „pozitivní“ v případě testu na HIV může vydávat pouze příslušná referenční laboratoř.

Poznámky:
Dle požadavků z praxe může být doplněna možnost sdělovat hodnocení výsledku prostřednictvím MTV „KVAL“.
(Nyní neřešeno a ponecháno ve tvaru schváleném konferencí DASTA_VYVOJ (6/2016).)

Seznam hodnot je v základním tvaru. Může být ještě doplněn dle požadavků odborných společností a praxe.

hodn_vysl_lok
pokyny:
K povinnému formalizovanému hodnocení výsledku hodn_vysl může být připojeno textové vyjádření dle pravidel zavedených v odesílající laboratoři, které významově odpovídá údaji v hodn_vysl. 
Maximální délka 32 znaků je volena dle „názvu do sestav“ v číselnících MTV. 

*nazvy - názvy pro nálezovou sestavu
Názvy pro nálezovou sestavu. Jsou fakultativní, lze je přebírat z LČLP nebo NČLP (zdroj se sděluje).

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_cispol
a
1
?
typ číselníku, z něhož jsou vybrány názvy
“N, L”
viz seznam hodnot
poznámky:
1. implicitní hodnota = L
2. viz typ_cispol - poznámky

nadpis_nal
a
-55
?
nadpis řádku
text
pokyny:
konstrukce dle ČLP, SLP, či LIS
viz nadpis_nal - pokyny
úprava popisů
DS 3.17.05
DS 4.08.05
nadpis_nal_dop
a
-55
?
nadpis řádku - doplňující informace
text
pokyny:
konstrukce dle ČLP, SLP, či LIS
viz nadpis_nal_dop - pokyny
viz též nadpis_nal - pokyny
nové od
DS 3.17.05
DS 4.08.05
system
a
-32
?
název systému
text
pokyny:
viz 01
poznámky:
vychází z NČLP/LČLP
viz též [NCLPSYST] 

material
a
-32
?
název materiálu primárně zaslaného
text
pokyny:
viz material - pokyny
poznámky:
vychází z NČLP/LČLP viz též [NCLPMAT] 

komponenta
a
-55
?
název vyšetřované komponenty
text
pokyny:
viz 01
poznámky:
vychází z NČLP/LČLP
viz též [NCLPKOMP] 
úprava délky od DS3.02.01
druh_veliciny
a
-32
?
druh veličiny
text
pokyny:
viz 01
poznámky:
vychází z NČLP/LČLP
viz též [NCLPDRVL] 

jednotka
a
-20
?
název jednotky
text
pokyny:
2. viz jednotka - pokyny
2. viz 01
poznámky:
od 
DS3.14.01
změna popisu
procedura
a
-32
?
název procedury
text
pokyny:
viz 01
poznámky:
vychází z NČLP/LČLP
viz též [NCLPPROC] 
4.17.01
doplněna poznámka do textu 01
nazvyAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*nazvy
pokyny k celému bloku:

POZOR! 
Datový blok je nepovinně vkládaný do bloků VRi - je fakultativní!
Některé IS příjemce nebo prohlížecí nástroje tento blok ignorují a pracují pouze s názvy přebíranými z NČLP případně ze sdíleného LČLP nebo pracují s názvem sdělovaným v bloku ku_z_lab. 

Pokud je blok zasílán, je vhodné zasílané názvy přebírat a využívat při tvorbě zpráv.

Blok nabízí několik alternativ pro předávání názvů potřebných pro konstrukci nálezové sestavy příjemcem - vždy musí být respektována norma ČSN EN ISO 15189 : 2013 a normy novější.

Nejčastěji bude přebírán laboratoří zasílaný nazev_nal s případným dodatkovým nazev_nal_dop (názvy uváděné laboratoří většinou také v papírových nálezových sestavách).

Standardní je cesta, kdy příjemce nález konstruuje přímo na základě aktuálních číselníků NČLP.
Pokud toto není možné, lze za pomoci uvedeného bloku zaslat jednotlivé potřebné názvy.
 
V praxi se bude nejčastěji jednat o dvě základní alternativní cesty:
11.	nadpis_nal  a  jednotka  a  druh veličiny  (nadpis_nal by měl obsahovat materiál a komponentu případně i druh veličiny)
12.	system nebo material  a  komponenta  a  druh veličiny   a  jednotka  (případně i procedura)

Viz též  nadpisy do nálezové sestavy.
Viz též nastavení komunikačního protokolu - prot_kom a blok los.


typ_cispol
seznam hodnot:
N = NČLP = „národní“
L = LČLP (resp. LIS) = „lokální“


poznámky:
Informace pro IS příjemce, jaké názvy jsou sdělovány - z jakého zdroje byly vybrány. 
Pokud není uvedeno, považují se názvy za lokální. 


nadpis_nal
pokyny:
Nadpis pro hlavní nálezový řádek přebíraný z údajů v LČLP, NČLP nebo konstruovaný v LIS. 
Je doporučováno přebírání z definice ”názvu pro LP2” v programu ČLP nebo systému SLP - přebírání názvu z Laboratorní příručky.
Je doporučeno jeho zobrazování v nálezu na výsledkovém řádku (nejčastěji vlevo, vpravo pak hodnota výsledku).
Nebude obsahovat jednotku, ta bude uváděna za hodnotou (z položky ”jednotka” nebo ”jednotka_LCLP”).
Jedná se o alternativní řešení s ohledem na různé LIS a NIS.


nadpis_nal_dop
pokyny:
Dodatková (doplňující) informace k názvu uvedenému v nadpis_nal.
Pokud je zasílán nazev_nal_dop, bude zobrazován pod nadpis_nal, nejčastěji menším či méně výrazným písmem.
V nazev_nal_dop neobsahuje žádné údaje zásadního významu, pokud IS příjemce neumí zpracovat, ignoruj ho.


material
pokyny:
Systém je vázaný k definici v NČLP a ne vždy se kryje se zasílaným primárním materiálem (viz číselník systémů [NCLPSYST]). Do nálezových sestav bývá vhodnější ukládat název příslušného primárního materiálu.


jednotka
pokyny:
Jednotka musí být významově identická s jednotkou jednotka z bloku vrn, v níž je sdělována hodnota výsledku. Může se od ní odlišovat pouze formálně, například v zápisu exponentů nebo zápisu jednotek typu „mikro“ / u atd.
Poznámka: Ke sdělení jednotky lokální slouží blok prepocet, který lze fakultativně zařadit do bloku vrn. 


01 - pokyny společné pro system, komponenta, druh_veliciny, jdnotka, procedura:
Nadpis pro nálezový řádek pro příslušný sloupec nálezu. Obsah je přebírán z příslušného číselníku LČLP nebo NČLP. 
Text je vhodné předávat jen těm IS, které si nemohou nebo neumějí příslušné údaje načíst přímo z LČLP nebo NČLP.
Viz též [NCLPMAT], [NCLPKOMP], [NCLPDRVL], [NCLPJEDN], [NCLPPROC]. 

Poznámka:
Je-li v ku_z_lab sdělována specifikace procedury spec_proc, nemá vliv na hodnotu uvedenou v položce procedura v bloku nazvy.
V bloku nazvy se uvádějí pouze údaje z definice příslušné položky NČLP, spec_proc doplňuje podrobnější informaci o proceduře v případě, že v NČLP je procedura zástupná, tj. * nebo IA. 

*vrf - vyšetření laboratorní pro formalizované textové hodnoty
Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro textové formalizované hodnoty (vázané k jedné události).
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:
lze přebírat přímo z NČLP nebo použít lokální názvy z LČLP
poznámky:
viz nazvy - poznámky

hodnota_kod
e
-16
1
hodnota výsledku kódem (vlastní výsledek)
[NCLPMTV] #!, položka klic16
pokyny:
1 .text bude vybrán z MTV na základě zaslaného klíče “hodnota_kod”
2. viz hodnota_kod - pokyny
změněno od 4.23.01,
místo klico nyní klic16
s délkou -16
hodnota_text
e
-32
?
hodnota výsledku textem (vlastní výsledek)
[NCLPMTV] #!+, položka n32o
pokyny:
1. text byl vybrán z MTV na základě zasílaného klíče a je zaslán též
2. viz hodnota_text - pokyny

s_hodn_ko
a
-2
?
hodnocení dle kvalitativní škály (orientační)
-4, -3, -2, -1,  0, +1, +2, +3, +4
pokyny:
1. zjednodušené fakultativní hodnocení pro některé speciální případy
2. viz s_hodn_ko - pokyny
nové 
od DS
3.01.01
pozn
e
-255
?
poznámka textová
volný text
pokyny:
viz pozn - pokyny

vrfAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
Pozor, nezaměňovat bloky vrf, vrx a vrb! 
Blok vrf slouží ke sdělování formalizovaných textových výsledků, vrx ke sdělování krátkých textových neformalizovaných výsledků a vrb ke sdělování rozsáhlých datových bloků. Jaký bude blok užit, vyplývá z definice v NČLP - podrobněji viz ku_z_lab.

Blok vrf  umožňuje předávat pouze formalizované texty z matic MTV uvedených v definici položky v NČLP.
(Obsah může být validován proti číselníkům MTV a může být zajištěn budoucí automatický překlad - nyní je již umožněn překlad do angličtiny.)
 
nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP, případně z LČLP, event. obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.
 
hodnota_kod, hodnota_text
pokyny:
Hodnota výsledku - formalizovaný text. V ”hodnotě výsledku kódem” je sdělován příslušný klíč KLIC16 tohoto textu z příslušné MTV, pomocí něhož bude do nálezu zobrazen “název” v plném textovém tvaru - viz [NCLPMTV]. Tento “název” může být také rovnou sdělován v “hodnotě výsledku textem” - a to jako název “národní” nebo “lokální” (viz N32O a N32OL v [NCLPMTV] - popis).
Řešení případné kolize:
Pokud by nebyl klíč součástí MTV, bude zobrazen v nálezu pouze tento klíč anebo text ”hodnota výsledku kódem” (pokud bude text dodán). 
Poznámka: Klíče MTV “KLIC16” jsou jednoznačné v rámci všech MTV.
 
Upozornění:
Arbitrární množství 0 až 5 (definované v MTV) bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).
 
Upozornění! 
Nekorektním vyznačením typu položky z hlediska formátu hodnoty by mohlo dojít k záměně kvalitativního vyšetření za kvantitativní, a tudíž by mohlo dojít k následné chybné interpretaci výsledku. Je nutné korektně rozlišovat sdělovanou hodnotu kvantitativní ("N") nebo kvalitativní ("F") respektive častěji užívané rozepsané ("FR"). 
 
 
 
s_hodn_ko
pokyny:
Hodnocení výsledku podle kvalitativní škály - je fakultativně připojitelné k nálezu.
Jeho význam je totožný jako v bloku vrn, ale konstrukce není dosud standardizována. 
Je jen fakultativní pro některé LIS. 
Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje! 
Neobsahuje žádná důležitá sdělení, doplňuje především nález po stránce grafického řešení (souvislý sloupec hodnocení).
 
pozn
pokyny:
Textová poznámka fakultativní.
Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.
Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.
Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje! 
 
Poznámka:
Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením. 

*vrs - vyšetření laboratorní pro formalizované strukturované textové hodnoty
Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro textové formalizované strukturované hodnoty (vázané k jedné události). 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:
lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
poznámky:
viz nazvy - poznámky

vrs_h 
e

+
předávaná formalizovaná struktura 

pokyny:
viz vrs:_h - pokyny

pozn
e
-255
?
poznámka textová
volný text
poznámky:
viz pozn - poznámky

vrsAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*vrs
pokyny k celému bloku:

Blok slouží ke sdělování strukturovaných formalizovaných výsledků. Mohou být v jednom ze čtyř základních tvarů:
1.	určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV)
2.	určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV), příznak hodnoty, hodnota
3.	určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV), určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpov. MTV)

Příklad sdělení (vyšetření sedimentu - viz MTV = USED):
1.	kryleu,		krystaly leucinu,			M,		10
2.	isomoery,		izomorfní erytrocyty	,	

Příklad tisku do nálezu (jedna z variant):
3.	krystaly leucinu	< 10
4.	izomorfní erytrocyty

nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

vrs_h
pokyny:
Hodnota výsledku - formalizovaný strukturovaný text. 
V bloku vrs_h  jsou sdělovány příslušné klíče (vybírané z MTV) tohoto textu včetně příslušných (fakultativních) číselných nebo textových údajů. Blok vrs_h se opakuje tolikrát, kolik struktur se předává. 

pozn
poznámky:
Textová poznámka fakultativní.
Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.
Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.
Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje! 

*vrs_h – hodnota pro textové formalizované struktury
Vlastní předávaná formalizovaná struktura. 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
hodnota1_klic
a
-16
1
hodnota výsledku I. kódem 
[NCLPMTV] #!, položka klic16
pokyny:
1. text bude vybrán z MTV na základě tohoto zasílaného klíče 
2. viz 01
3. je součástí volajícího datového bloku 
změněno od 4.23.01,
místo klico nyní klic16
s délkou -16
hodnota1_text
a
-32
?
hodnota výsledku I. textem 
[NCLPMTV] #!+, položka n32o
pokyny:
1. text byl vybrán z MTV na základě zaslaného klíče hodnota1_klic a je zasílán též
2. viz 01

priznak2_kvant
a
1
?
příznak kvantity výsledku II. (ve vazbě na hodnotu II.)
[LVPHKN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. viz 02
2. viz 03
poznámky:
v bezprostřední vazbě na hodnota2_cislo 

hodnota2_cislo
a
-16
?
hodnota výsledku II. číslem
číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru
pokyny:
1. viz 02
2. viz 03
od 4.20.01 číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru
hodnota2_klic
a
-16
?
hodnota výsledku II. kódem 
[NCLPMTV] #!, položka klic16
pokyny:
text bude vybrán z MTV na základě tohoto zasílaného klíče 
2. viz 01
3. viz 02
změněno od 4.23.01,
místo klico nyní klic16
s délkou -16
hodnota2_text
a
-32
?
hodnota výsledku II. textem 
[NCLPMTV] #!+, položka n32o
pokyny:
1. text byl vybrán z MTV na základě zaslaného klíče hodnota2_klic a je zasílán též
2. viz 01
3. viz 02

vrshAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

*vrs_h
pokyny k celému bloku:

Struktura sdělení v bloku ”vrs_h”:

Je možná jedna z variant:
hodnota I. textová formalizovaná
hodnota I. textová formalizovaná, hodnota II. číselná
hodnota I. textová formalizovaná, hodnota II. textová formalizovaná

Pravidla pro tvorbu bloku ”vrs_h”:
Vždy musí být sdělována hodnota1_klic a nepovinně ještě hodnota1_text
Pokud je sdělována také hodnota druhá, může být sdělována buď informace číselná (priznak2_kvant a hodnota2_cislo) anebo informace textová formalizovaná (hodnota2_klic, nebo hodnota2_klic a hodnota2_text zároveň).
 
Příklad sdělení (vyšetření sedimentu - viz MTV = USED):
hodnota I.			hodnota II.							neform. 
hodnota1_klic	hodnota1_text	priznak2_kvant	hodnota2_cislo	hodnota2_klic	hodnota2_text	text	
usedkryleu	krystaly leucinu		M,		10
usedhlen		hlen						usedojedin	ojediněle	
usedisomoery	izomorfní erytrocyt

V nálezu může být zobrazeno:
krystaly leucinu		< 10
hlen			ojediněle	
izomorfní erytrocyty	

priznak2_kvant
obsah číselníku LMPHKN:
Příznaky hodnoty kvantity jsou kódovány:
R = číslo
M = číslo - menší než; (interpretace: ”menší než číslo zobrazené”)
V = číslo - větší než; (interpretace: ”větší než číslo zobrazené”)

01 - pokyny společné pro hodnota1_klic, hodnota1_ text, hodnota2_klic, hodnota2_ text:
Hodnota výsledku - formalizovaný text. V ”hodnotě výsledku kódem” je sdělován příslušný klíč KLIC16 tohoto textu (je vybírán z NCLPMTV), pomocí něhož bude do nálezu zobrazen “název” v plném textovém tvaru - viz [NCLPMTV]. Tento “název” může být také rovnou sdělován v “hodnotě výsledku textem” - a to jako název “národní” nebo “lokální” (viz N32O a N32OL v [NCLPMTV] - popis).

Řešení případné kolize:
Pokud by nebyl klíč součástí MTV, bude zobrazen v nálezu pouze tento klíč anebo text ”hodnota výsledku kódem” (pokud bude text dodán). 
Poznámka: Klíče MTV “KLIC16” jsou jednoznačné v rámci všech MTV.

02 - pokyny společné pro priznak2_kvant, hodnota2_cislo, hodnota2_klic, hodnota2_ text:
Pokud je sdělována také hodnota druhá, může být sdělována buď informace číselná (priznak2_kvant a hodnota2_cislo) anebo informace textová formalizovaná (hodnota2_klic nebo hodnota2_klic a hodnota2_text zároveň). 

03 - pokyny společné pro priznak2_kvant, hodnota2_cislo:
Číselná hodnota výsledku ve formátu určeném popisem v NČLP a LČLP (viz [NCLPFH]) a vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.
Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou; zadává se plný počet desetinných míst. 
Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: ”

*vrx - vyšetření laboratorní pro neformalizované textové hodnoty
Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro prosté krátké texty (vázané k jedné události).

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:
viz nazvy - pokyny

hodnota_nt
e
-255
1
hodnota výsledku textem (vlastní výsledek)
volný text neformalizovaný
pokyny:
viz hodnota_nt - pokyny

pozn
e
-255
?
poznámka textová
volný text
pokyny:
viz pozn - pokyny

vrxAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

Pozor, nezaměňovat bloky vrf, vrx a vrb! 
Blok vrf slouží ke sdělování formalizovaných textových výsledků, vrx ke sdělování krátkých textových neformalizovaných výsledků a vrb ke sdělování rozsáhlých datových bloků. Jaký bude blok užit, vyplývá z definice v NČLP - podrobněji viz  ku_z_lab.

Blok vrx obsahuje volný text, který může být tvořen texty z matic MTV uvedených v definici položky.
(Protože se jedná o volný text, není validován obsah, nelze zajistit automatický překlad při předávání do zahraničí.)

nazvy
pokyny:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

hodnota_nt
pokyny:
Hodnota výsledku - neformalizovaný běžný text (bez znaků pro přechod na nový řádek). Maximální délka 255 znaků.
 
pozn
pokyny:
Textová poznámka fakultativní.
Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.
Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.
Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje! 

Poznámka:
Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením. 

*vrk - vyšetření laboratorní mikrobiologické strukturované 
Sdělování výsledků laboratorního mikrobiologického strukturovaného formalizovaného vyšetření. 
 
{distribuováno od verze 2.01.01}                
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:
1. použití jen výjimečné, neboť lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP (upřednostněno)
2. viz nazvy - poznámky

systspec_kod
a
-16
?
systém + specifikace - kód
[NCMPSPM] #!, položka klic16
pokyny:
1. lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku
2. viz 01
3. viz 02
nové od 04.26.01
spec_kod
a
-8
?
specifikace k systému - kód
[NCMPSPM] #!, položka klic
pokyny:
1. lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku,
od DS 4.26.01 řešeno atributem systspec_kod
2. viz 01
3. viz 02
od 04.26.01
zrušeno, nahrazeno atributem systspec_kod
spec_text
a
-55
?
specifikace k systému - text

pokyny:
1. text je svázaný s kódem ”systspec_kod”
2. viz 01
poznámky:
fakultativní

subspec_text
a
-55
?
subspecifikace k systému
volný text
pokyny:
1. upřesnění specifikace (podrobnější lokalizace aj.)
2. viz 01
3. viz 02

ziskmat_kod
a
-8
?
způsob získání materiálu (vzorku)  - kód
[NCMPZZM] #, položka klic
pokyny:
1. způsob získání podle číselníku 
2. viz 01
3. viz 02

ziskmat_text
a
-55
?
způsob získání materiálu (vzorku) - text

pokyny:
1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod”
2. viz 01
poznámky:
fakultativní

lopok 
e

*
specifikace objednávky vyšetření 

pokyny:
1. přepis z objednávek lopk
2. viz 01
poznámky:
fakultativní








pokyny, poznámky:
viz 03
 

stav_mat
a
-8
?
stav mikrobiologického materiálu (vzorku)
 
[NCMPSTM] #, položka klic
pokyny:
viz stav_mat - pokyny

stav_zprac
a
1
1
stav zpracování mikrobiologického vzorku
 
[LMSZMMN] #, položka klic
viz obah číselníku
poznámky:
viz stav_zprac - poznámky

vrmmn
e
-255
*
mikroskopický nález
volný text
pokyny:
1. prostý text - nemá strukturu!
2. viz vrmmn - pokyny

vrkpa 
e

*
přítomný agens

pokyny:
viz vrkpa - pokyny

vrmahn
e
-255
?
automatické hodnocení kompletního nálezu
volný text
pokyny:
vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

vrmlpn
e
-255
?
laboratorní poznámka 
k celému nálezu
volný text
pokyny:
vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

vrmzhl
e
-255
?
závěrečné hodnocení kompletního nálezu lékařem
volný text
pokyny:
vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku
viz též: Stupeň epidemiologické závažnosti

autor
e
 
 *
autor, autorizoval
 
 
nové od 04.26.01
vrkAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:
 
*vrk
poznámky k celému bloku:
Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek 
a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.
 
nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.
 
stav_mat
pokyny:
Mikrobiologie má svůj speciální číselník. S ohledem na konstrukci mikrobiologických položek nelze používat MTV!
 
stav_zprac
obsah číselníku LMSZMMN:
Stav zpracování mikrobiologického materiálu: 
R = rozpracováno, výsledek dosud není
D = rozpracováno, sděluje se pouze dílčí výsledek 
P = rozpracováno, sdělují se předběžné výsledky 
N = dokončeno, ale dosud neautorizováno
A = dokončeno a autorizováno
 
poznámky:
V případě ”D” se jedná například o kultivaci a mikroskopické vyšetření bez stanovení agens anebo se stanovením agens bez určení jejich vlastností aj.
Upozornění: Je zde záměrná částečná duplicita s atributem ”stav_vys” v bloku vr. Vyplňují se oba, nadřazený je tento ”stav_zprac”.
 
vrmmn 
pokyny:
Mikroskopických nálezů může být více - podle požadavků (různých žádaných procedur) objednavatele nebo rozhodnutí laboratoře.
Pokud mikroskopické vyšetření neproběhlo, element se neuvádí.
 
vrkpa
pokyny:
Výčet přítomných agens a (případně) určení jejich vlastností (včetně citlivostí). Blok je zařazován dle požadavků a technologie zpracování.
Je-li (nebo bude-li) zjištěno (určeno) alespoň jedno agens, je blok přítomen. 
 
01 - pokyny společné pro systspec_kod, spec_text, subspec_text, ziskmat_kod, ziskmat_text, lopk:
Podrobný popis je uveden v bloku (blocích) lopk - odtud jsou data přebírána v případě zasílání objednávek elektronickou cestou (jinak data vytvoří laboratoř na základě údajů ze žádanky). Pokud bylo zasláno více bloků lopk k tomuto jednomu vzorku, musí být u všech totožná specifikace, subspecifikace a získání materiálu (pokud je vyplněno) - specifikace objednávky vyšetření mohou být různé (pokud jsou vyplněny), v bloku vrk se mohou uvádět všechny (je-li to žádoucí).
 
02 - pokyny společné pro spec_kod, subspec_text, ziskmat_kod:
Pokud bylo zadáno v objednávce lopk musí být vráceno v bloku vrk.
 
03 - V tabulce výše uvedené položky jsou přepisovány z objednávky (objednávek)!  Níže uvedené položky zjistila a sděluje laboratoř. 

*vrkpa - přítomný agens 
Sdělování přítomnosti a vlastností agens.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
agens_kod
a
-8
1
agens - kód
[NCMPAG] #!, položka klic
pokyny:
agens zjištěné 
či testované a nezjištěné;
pokud není agens v číselníku, zadá se „XXXXXXXX“ = jiné 
od 4.23.01
zaveden
klíč XXXXXXXX
agens_text
a
-55
1
agens - text
text svázaný s kódem
pokyny:
text je svázaný s kódem ”agens_kod“, 
pokud je agens_kod = XXXXXXXX, zapíše se agens volným textem
4.23.01
upraven popis
dalsi_vys
a
1
1
informace o vyšetřování agens
[LMIDVAN] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
bude-li zjištěné agens dále vyšetřováno, budou další informace v následujících položkách

pritomnost
a
1
1
indikace přítomnosti agens
[LMIPAN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
1. ve vazbě na ”kvantitu”
2. viz 01

v_mikro
a
1
?
vyšetření provedeno mikroskopicky
interní číselník: A, N
pokyny:
pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také mikroskopicky,
uvede se „A“; implicitně je „N“
nové od 4.26.01
v_kultiv
a
1
?
vyšetření provedeno kultivačně
interní číselník: A, N
pokyny:
pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také kultivačně,
uvede se „A“; implicitně je „N“
nové od 4.26.01
v_pcr
a
1
?
vyšetření provedeno PCR stanovením (multiplex apod.)
interní číselník: A, N
pokyny:
pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také PCR vyšetřením,
uvede se „A“ a vyplní se atribut „multiplex“; implicitně je „N“
nové od 4.26.01
v_antig
a
1
?
vyšetření provedeno stanovením antigenu
interní číselník: A, N
pokyny:
pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také stanovením konkrétního antigenu,
uvede se „A“ a vyplní se atribut „antigen“; implicitně je „N“
nové od 4.26.01
multiplex
e
-255
*
multiplex použitý k vyšetření
volný text

nové od 4.26.01
antigen
e
-255
*
antigen 
volný text

nové od 4.26.01
kvantita
e

?
kvantita

pokyny:
viz 01
poznámky:
viz kvantita - poznámky
od verze DS 3.01 je možný též formát semilog.
druh_veliciny
a
-32
?
druh veličiny (ke kvantitě)
 

poznámky:
Od DS 4.26.01 nepoužívat.
od DS 4.26.01 zrušeno
jednotka
a
-20
?
jednotka (ke kvantitě)
 
nyní pouze volný text
poznámky:
1. bude-li třeba, bude doplněn číselník přípustných jednotek
2. viz kvantita - poznámky
3. viz jednotka - poznámky

vrav 
e

*
sdělení průkazu testované vlastnosti agens

pokyny:
každá vlastnost v samostatném bloku

vrac 
e

*
sdělení vyšetření citlivosti na antimikrobiální látku

pokyny:
každá látka v samostatném bloku

dourceni
e
-255
?
dourčení agens 
nyní pouze volný text
pokyny:
určení serotypu, variety, stadia atd. identifikovaného agens

vrmahn
e
-255
?
automatické hodnocení vyšetření agens
volný text


vrmlpn
e
-255
?
laboratorní poznámka 
k vyšetření agens
volný text


vrmzhl
e
-255
?
závěrečné hodnocení vyšetření agens lékařem
volný text


autor
e
 
 *
autor, autorizoval
 
 
nové od 4.26.01
vrkpaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:
 
dalsi_vys
obsah číselníku LMIDVAN:
Informace o dalším vyšetřování agens:
N = agens nebude dále vyšetřováno (tj. bylo jen určeno kódem)
A = agens bude dále vyšetřováno - ještě není započato (tj. zatím bylo jen určeno kódem, ale bude ještě dále vyšetřováno)
R = agens bude dále vyšetřováno - rozpracováno
D = vyšetření agens dokončeno
 
pritomnost
obsah číselníku LMIPAN:
Indikace přítomnosti agens:
M = přítomno masivně
P = přítomno
O = přítomno ojediněle
N = neprokázáno
V případě ”indikace přítomnosti agens” = M, P anebo O může být připojována informace o kvantitě.
 
kvantita
poznámky:
Kvantitou se nejčastěji rozumí počet agens (mikrobů) v prostředí, které je specifikováno z hlediska objemu nebo plochy. V případě objemu se jedná o koncentraci, v případě plochy o plošný počet. Aby se tyto dvě veličiny mohly exaktně odlišit, sděluje se druh veličiny (početní koncentrace, resp. objemový počet v případě prvním, plošný počet v případě druhém). Druh veličiny určuje jednotku, v prvním případě jde o počet na litr (s využitím exponentů, např. 4 * 106/l, přípustné vyjádření je rovněž 4 * 103/ml), v případě druhém o počet na metr čtvereční (s využitím exponentů, např. 8 * 1012/m2). 
 
V současné době se v mikrobiologii používá téměř výhradně počet mikrobů (přesněji tzv. CFU - colony forming units) na 1 ml. Druh veličiny a jednotka jsou připravovány pro další verzi DS, bude-li požadováno praxí.
 
druh_veliciny, jednotka
poznámky:
Číselník pro jednotky lze převzít číselník jednotek NČLP. Bude doplněno nebo vypuštěno dle požadavků praxe.
 
01 - pokyny společné pro pritomnost, kvantita:
Sděluje se buď ”přítomnost” anebo ”přítomnost” současně s ”kvantitou”. 
 
Kvantita je sdělována číselně. Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva. 
Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou. 
Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru  "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12, nebo 1,25E9  atd. 

*vrav - sdělení testované vlastnosti agens
Sdělení průkazu testované vlastnosti agens.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
vl_kod
a
-8
1
testovaná vlastnost - kód
[NCMPAGV] #, položka klic


vl_text
a
-55
?
testovaná vlastnost - text
text svázaný s kódem
pokyny:
text je svázaný s kódem ”vl_kod”
poznámky:
fakulativní

pritomnost
a
1
1
hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti 
[LMHPUVN] #, položka klic
viz obsah číselníku


dodatek
a
-255
?
dodatkový text
 
volný text
pokyny:
další informace k vlastnosti volným textem
od 4.23.01
prodlouženo
z -55 na -255
autor
e 
 
 *
autor
 
 
nové od 4.26.01
vravAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:
 
Sděluje se vždy jen jedna vlastnost, blok lze volat opakovaně.
 
pritomnost
obsah číselníku LMHPUVN:
Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti:
P = přítomna
N = nepřítomna
X = nelze hodnotit

*vrac - sdělení citlivosti agens na antimikrobiální látku
Sdělení citlivosti agens na antimikrobiální látku.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
latka_kod
a
-8
1
antimikrobiální látka - kód
[NCMPATML] #!, položka klic
poznámky:
antimikrobiální látka podle číselníku. 

latka_text
a
-55
?
antimikrobiální látka - text


text svázaný s kódem
poznámky:
1. antimikrobiální látka podle číselníku.
2. text je svázaný s kódem ”latka_kod”
3. fakultativní

hod_citlivosti
a
1
1
hodnocení citlivosti
[LMHCN] #, položka klic
viz obsah číselníku


kvantita
e

?
kvantita - minimální inhibiční koncentrace antimikrobiální látky
 

pokyny:
viz kvantita - pokyny

autor
e

*
autor


nové od 4.26.01
vracAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

hod_citlivosti
obsah číselníku LMHCN:
Hodnocení citlivosti:
C = citlivý
R = rezistentní
I = intermediární
N = netestováno
K = kontaminováno
L = výsledek testu k dispozici pouze v laboratoři (týká se vzácných ATB a výjimečných situací)

kvantita
pokyny:
Minimální inhibiční koncentrace antimikrobiální látky je zadávána v mg/l testované látky. 

Kvantita je sdělována číselně. Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva. 
Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou. 
Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru  "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd. 

*kvantita - kvantita


kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d
-14

kvantita
číslo ve znakovém tvaru
pokyny:
interpretuje se podle ”příznaku”

priznak
a
1
1
příznak hodnoty kvantity
[LMPHKN] #, položka klic
viz obsah číselníku

 

[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

priznak
obsah číselníku LMPHKN:
Příznak hodnoty kvantity:
R - interpretuje se ”rovná se”
M - interpretuje se ”menší než”
V - interpretuje se ”větší než”

*vrb - vyšetření laboratorní - blok textu pro interpretace 
Sdělovaný textový blok, který bude vysazen do příslušné nálezové struktury. Je vázaný k jedné události (i když může popisovat delší časové období). 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:
lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
poznámky:
viz nazvy - poznámky

typ_vzniku
a
1
1
typ vzniku interpretačního bloku
N, A, R, O
viz seznam hodnot


misto_vzniku
a
1
1
místo vzniku bloku
L, A, P
viz seznam hodnot
poznámky:
kde blok vznikl

autorizace
a
1
1
autorizace bloku
N, A
viz seznam hodnot
poznámky:
autor je uveden v bloku ku_z_lab 








od verze DS 3.01.01 je autor přesunut do bloku vr
text 
e

1
vlastní text interpretačního bloku

pokyny:
informace k realizaci bloku - viz text.

text_obj
e

?
text z objednávkového bloku

pokyny:
Jedná se o textovou specifikaci objednávky sdělovanou prostřednictvím položek NČLP typu „vznik = R“ (viz lopr), případně typu „vnik = Z“ (viz lopz).
Nové od verze 03.16.01 04.07.01
vrbAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Pozor, nezaměňovat bloky vrf, vrx a vrb! 
Blok vrf slouží ke sdělování formalizovaných textových výsledků, vrx ke sdělování krátkých textových neformalizovaných výsledků a vrb ke sdělování rozsáhlých datových bloků. Jaký bude blok užit, vyplývá z definice v NČLP - podrobněji viz ku_z_lab.


*vrb
pokyny k celému bloku:
Interpretační blok se vždy váže ke konkrétní položce NČLP tohoto typu. 
Pokud některý typ požadované sestavy není v NČLP definován, požádejte o jeho doplnění!

Vytvořený textový blok je připojovaný k nálezu, je jeho nedílnou součástí.  

nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

typ_vzniku
seznam hodnot:
Typ vzniku:
N = neuvedeno
A = automaticky
R = ručně
O = automaticky i ručně

misto_vzniku
seznam hodnot:
Místo vzniku bloku:
L = v rámci LIS laboratoře
A = mimo LIS laboratoře a mimo IS příjemce
P = v rámci IS příjemce

autorizace
seznam hodnot:
Autorizace bloku:
N = neautorizováno
A = autorizováno

*vrr - vyšetření laboratorní - blok textu pro kompletní nálezy 
Sdělovaná kompletní nálezová sestava pro tohoto pacienta k této události. Je vázána k jedné události (i když může popisovat delší časové období).

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
rad_zahlavi
a
1
?
počet řádků záhlaví sestavy

pokyny:
1. implicitně = 0
2. viz 01

rad_paty
a
1
?
počet řádků paty sestavy

pokyny:
1. implicitně = 0
2. viz 01

poc_stran
a
-2
?
počet stran nálezu celkem

pokyny:
viz 01

autorizace
a
1
1
autorizace sestavy
N, A
viz seznam hodnot
pokyny:
příslušný autor je v bloku ku_z_lab








od verze DS 3.01.01 je autor přesunut do bloku vr
text 
e

1
vlastní text 

pokyny:
viz text - pokyny

vrrAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*vrr
pokyny k celému bloku:
Nálezový blok se vždy váže ke konkrétní položce NČLP tohoto typu. 
Pokud některý typ požadované sestavy není v NČLP definován, požádejte o jeho doplnění!

Vytvořený text je považován za samostatný kompletní nález. 
Lze jej vytisknout nebo připojit k textové dokumentaci (před tím lze odříznout záhlaví a/nebo zápatí).

autorizace
seznam hodnot:
Autorizace:
N = neautorizováno
A = autorizováno

text
pokyny:
Vytvořený text obsahuje všechny potřebné kompletní informace. 
Pokud obsahuje také ”záhlaví” a (nebo) ”zápatí”, je tato informace sdělována v předchozích položkách. 
Informace k realizaci bloku - viz text.
 
01 - pokyny společné pro rad_zahlavi, rad_paty, poc_stran:
Vlastní text sestavy může obsahovat na každé stránce ”hlavičku” (např. název sestavy, jméno pacienta, datum a události a jiné údaje sdělované formalizovaně v jiných položkách DS) a ”patu” (kdo a kdy vytvořil, poznámku aj.) a může mít více stránek. Pro zpracování takové zprávy (do databáze, dokumentace, sestav aj.) může být požadováno odseknutí hlavičky a paty. 
To umožňuje sdělování těchto údajů. Pokud nejsou údaje o hlavičce a patě sdělovány, předpokládá se, že v sestavě nejsou. 

*vro - vyšetření laboratorní - blok pro obrazové informace
Sdělení odkazu, kde jsou uloženy příslušné obrazové informace sdělované k této laboratorní položce. 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:
1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
2. viz nazvy - poznámky

text
e

?
popis obrazové přílohy, komentář

pokyny:
1. viz element text
2. viz text - pokyny

priloha 
e

*
příloha - odkaz na externí soubor

pokyny:
1. v tomto externím přípojném souboru je obrazová příloha uložena
2. viz priloha - pokyny

int_pril
e

*
interní příloha



vroAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]


Podmínky, pokyny, poznámky:

nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

text
pokyny:
Volný text obsahující popis obrazové přílohy (např. radiologický nález).

priloha
pokyny:
Příloha obsahuje odkaz na externí soubor, obsahující formátovaná textová nebo obrazová data. 

příklad: 
<priloha zdroj = ”obrazek.png” typ = ”picture/png” >foto krvinek</priloha>

*vrd - vyšetření laboratorní pro sdělení datumu 
Sdělení datumu, kdy bude dodán plnohodnotný výsledek. Fakultativní zástupný blok. 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny: 
1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
2. viz nazvy - pokyny

dat_dv 
e

1
datum dodání výsledku
formát D 
pokyny: 
viz dat_dv - pokyny

vrdAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*vrd
pokyny k celému bloku:
Datum dodání výsledku může být zobrazováno v nálezové sestavě jako tzv. ”náhradní výsledek”, pokud plnohodnotný výsledek nebyl ještě dodán a je potřeba sdělit, kdy bude stanoven. Práce s touto formou sdělení musí být předem sjednána prostřednictvím dohody mezi odesílatelem a příjemce a bude deklarována za pomoci bloku prot_kom.

nazvy
pokyny:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom .

dat_dv
pokyny:
Datum se vysadí do sloupce nálezu. Může být patřičně označeno, že se jedná o datum předpokládaného dodání plnohodnotného výsledku. 

*vrp - vyšetření laboratorní prázdné
Prázdný blok pro speciální použití. 

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nazvy 
e

?
nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:
1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP
2. viz nazvy - poznámky

vrpAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*vrp
pokyny k celému bloku:
Prázdný blok se váže ke speciálním položkám, které indikují přítomnost příslušné události nebo jevu.
Je využíván např. pro sdělení vybraných událostí, významných pro výběr interpretačních škál aj. - viz např. položky typu „vznik“ = U.

nazvy
poznámky:
Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. 
Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr. 
Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom. 

*los - specifikace požadavků pro blok ”lo”
Specifikace požadavků pro blok ”lo” - nastavení. Vhodné i pro prohlížecí programy.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
prijeti
a
1
?
potvrzení přijetí požadavků
[LOPPP] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = B

kolize
a
1
?
způsob řešení kolizí
[LOZRK] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = B

urg_vysled
a
1
?
způsob dodání výsledků urgentních
[LOZDV] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = B

rut_vysled
a
1
?
způsob dodání výsledků rutinních (běžných)
[LOZDV] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = B

ext_vysled
a
1
?
způsob sdělení extrémních výsledků 
[LOZDVE] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = B

dodsest
a
1
?
způsob dodání sestav elektronickou cestou
[LOZDSEC] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz dodsest - poznámky

dodform
a
1
?
způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou
[LOZDFVEC] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz dodform - poznámky

dodnadpis
a
1
?
způsob dodání nadpisů vyšetření elektronickou cestou
[LOZDN] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz dodnadpis - poznámky

dodskal
a
1
?
způsob dodání škál (k vyšetřením elektronickou cestou)
[LOZDS] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz dodskal - poznámky

typskal
a
1
?
typ dodávaných škál  
[LOZTS] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
jsou požadované pouze referenční meze nebo plné škály
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz typ_skal - poznámky

dodkoment
a
1 
?
způsob dodání komentářů (k vyšetřením elektronickou cestou)
[LOZDK] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
implicitně = N

dodgraf
a
1
?
způsob dodání interpretačních grafů 
[LOZDG] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitně = B
2. viz dodgraf - poznámky

fsvku
a
1
?
forma sdělování výsledků
P, F, B - viz seznam hodnot
poznámky:
implicitně = B
využívá se v KU_O_LAB v DS4

losAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

*los
pokyny k celému bloku:
Nastavení musí být patřičně specifikováno v komunikačním protokolu. To, zda bude tento blok používán, je věcí dohody komunikujících stran - viz prot_kom .
Implicitní nastavení doporučené v DS je uvedeno ve sloupci ”poznámka”. 
Nejsou-li položky specifikovány v komunikačním protokolu nebo sdělovány, jsou uvažovány tyto implicitní hodnoty.

prijeti
obsah číselníku LOPPP:
Potvrzení přijetí požadavků:
N = nepotvrzovat
P = potvrzovat elektronickou cestou
B = běžně - dle interní dohody

kolize
obsah číselníku LOZRK:
Způsob řešení kolizí:
N = nesdělovat, řešit jen v laboratoři
S = sdělovat jen zásadní, řešit v laboratoři
V = sdělovat elektronickou cestou vše, řešit v laboratoři
E = sdělovat vše, řešit s uživatelem elektronickou cestou
B = sdělovat dle interní dohody, řešit běžně

urg_vysled, rut_vysled
obsah číselníku LOZDV:
Způsob dodání výsledků (urgentních i rutinních):
T = telefonicky vše a pak běžnou distribucí
E = telefonicky závažné informace, jinak běžnou distribucí
B = běžnou formou distribuce 

ext_vysled
obsah číselníku LOZDVE:
Způsob sdělení extrémních výsledků:
T = telefonicky
A = elektronickou cestou s využitím funkce ”alarm” (pokud je v IS příjemce k dispozici)
B = běžnou formou distribuce 
N = nesdělují se

dodsest
obsah číselníku LOZDSEC:
Způsob dodání sestav elektronickou cestou (kompletní textové sestavy):
S = jako kompletní sestavy vše
F = jako kompletní sestavy jen funkční testy
N = sestavy neposílat
B = běžným způsobem dle interní dohody 

poznámky:
Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”N”.

dodform
obsah číselníku LOZDFVEC:
Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (formalizované výsledky):
V = vše
K = kromě položek patřících do množiny funkčních testů (tj. výsledky a příslušné pointry)
N = formalizovaná vyšetření (položky) neposílat (řeší se jen dodáváním kompletních textových sestav)
B = běžným způsobem dle interní dohody 

poznámky:
Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”V” (případně ”K”).

dodnadpis
obsah číselníku LOZDN:
Způsob dodání nadpisů vyšetření elektronickou cestou:
T = dodat nadpisy řádků (viz ”nadpis_nal” v bloku nazvy )
J = dodat nadpisy řádků a jednotku (viz ”nadpis_nal” a ”jednotka” v bloku nazvy )
Z = dodat všechny základní nadpisy (viz ”material”,  ”komponenta”, ”druh veličiny” a ”jednotka” v bloku nazvy )
V = dodat všechny nadpisy (viz kompletní obsah bloku nazvy )
N = nedodávat nadpisy (nedodávat blok nazvy )
B = běžným způsobem dle interní dohody 

poznámky:
Varianta ”B” je nyní většinou totožná s variantou ”J”, v praxi je třeba postupně přecházet na variantu ”V”.
Pokud bude příjemce vytvářet vlastní sestavy na podkladě dat NČLP i LČLP, lze volit jako běžnou variantu ”N”.
Slouží k objednávání formy sdělování nadpisů prostřednictvím bloku  nazvy .

dodskal
obsah číselníku LOZDS:
Způsob dodání škál (k vyšetřením elektronickou cestou):
L = škály dodat vždy - pouze lokální škály dle standardního tvaru programu ČLP nebo systému SLP
J = škály dodat vždy (varianta pro “jiné” nestandardní zdroje lokálních škál)
N = škály nedodávat
B = běžným způsobem dle interní dohody 

poznámky:
Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”L” (pokud je aktuální soubor škál laboratoře k dispozici uživateli - ”N”).

typskal
obsah číselníku LOZTS:
Typ dodávaných škál:
B = běžně - dle interní dohody
R = pouze referenční meze (pokud mají význam)  - s ohledem na formát definovaný v NČLP
S = škály (pokud mají význam) - osmibodové škály

poznámky:
Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”S”.

dodkoment
obsah číselníku LOZDK:
Způsob dodání komentářů (k vyšetřením elektronickou cestou):
D = dodat (pokud jsou)
N = nedodávat

dodgraf
obsah číselníku LOZDG:
Způsob dodání interpretačních grafů k nálezu:
N = grafy nedodávat
Z = dodávat pouze základní typ
B = běžným způsobem dle interní dohody 

poznámky:
Varianta ”B” bude většinou totožná s variantou ”Z”.

fsvku
seznam hodnot:
P = průběžně (viz fáze "ZP")
F = pouze finální zpráva (viz fáze "ZF")
B = běžným způsobem dle interní dohody
 

*lip - informace o pacientovi
Formalizovaná informace vázaná k pacientovi sdělovaná laboratoři.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
priznak_kvant
a
1
?
příznak hodnoty kvantity 
(ve vazbě na hodnotu)
[LVPHKN] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
viz priznak_kvant - pokyny
poznámky:
v bezprostřední vazbě na hodnotu

klic_nclp
a
5
1
klíč sdělované položky
[NCLPPOL] #!+, položka klic
jen vybrané klíče z NČLP
pokyny:
1. jen pro položky NČLP určených typů „vznik“ = P, U, I - viz číselník [LOTPLIP]
2. viz klic_nclp - pokyny
4.23.03
doplněn popis
hodnota
a
-8
?/
 hodnota (vlastní údaj)
číselná hodnota nebo dočasně formalizovaný text
pokyny:
viz hodnota - pokyny

Může být uveden atribut hodnota, nebo mtv_klic.

V přechodném období do konce roku 2023 lze v atributu hodnota předávat (po staru) i klíč příslušné MTV, pak bude určeno již jen pouze pro numerické hodnoty. 
Klíč MTV je nyní korektní předávat pouze v mtv_klic.
4.23.03
údaj je nyní nepovinný,
doplněn popis

4.26.01
úprava
mtv_klic
a
16
/?
formalizovaná hodnota z MTV
[NCLPMTV] #!, položka klic16
Může být uveden atribut hodnota, nebo mtv_klic.
nové od 
4.26.01
jednotka
a
1
?
jednotka
S, M, H, D, T, R
viz seznam hodnot
pokyny:
1. Uvádí se jen u položek NČLP vznik = U.
2. Pokud nebude jednotka uvedena, bude časový údaj v položce „hodnota“ ignorován.
poznámky:
viz jednotka - poznámky
nové od 4.23.03
lipAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci
 
 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:
 
*lip
pokyny k celému bloku:
Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a vhodně zařazené mezi výsledky nebo zpracované do bloku  skala (viz atributy bloku skala: atribut a událost).
 
Upozornění:
Pro sdělování tělesné výšky a hmotnosti v DS4 slouží přednostně datový blok h.
Pro sdělování diagnóz v DS4 slouží pouze datový blok dgz.
Pro sdělování těhotenství a jeho stupně v DS4 slouží přednostně datový blok grav.
 
Případně zaslané kolizní (nevhodné, nesprávné) položky jsou ignorovány - nejsou řešeny dalším opravným dialogem. 
 
priznak_kvant
obsah číselníku LVPHKN:
Příznaky hodnoty kvantity, pokud je zasílán číselný údaj:
R = číslo 
M = číslo - menší než (interpretované jako “menší než uvedené číslo”)
V = číslo - větší než (interpretované jako “větší než uvedené číslo”)
 
pokyny:
Příznak hodnoty kvantity se uplatní jen pro položky, jejichž “vznik” = P. 
Ve většině případů bude sdělován příznak “R”, proto je tato hodnota příznaku považována za implicitní.


klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = P, U, I  - viz též [NCLPVZNK].
Uvedený výčet je pro počítačové zpracování k dispozici v číselníku [LOTPLIP] (v něm je navíc již neplatný „vznik“ = F!).
 
Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).
Jsou zadávány informace o pacientovi různých typů - viz dále.
 
Poznámky k jednotlivým typům “vznik” objednávek: 
P = sdělování numerických a formalizovaných klinických informací vázaných k pacientovi a tomuto datumu a času 
(informace pro další výpočty a interpretace - údaje jsou uloženy v “hodnotě” - např. teplota, výška, hmotnost…)
U = sdělení události (stavu, situace) a případné příslušné časové vzdálenosti od okamžiku jejího vzniku k tomuto datumu a času 
	(informace pro výběr škály a hodnocení - časová vzdálenost je uložena v “hodnotě” - např. gravidita, fáze ovul. aj.)
I = sdělení dalších informací pro hodnocení a interpretace (pracuje se s MTV = DIALP, DIETA, PODLEK, nebo POLODB)
 
hodnota
pokyny:
Hodnota je touto cestou pouze sdělována laboratoři, pokud bude použita k výběru referenčních mezí (škál), bude vracena společně s výsledky nebo zpracována do bloku  skala (viz atributy atribut a událost).

Poznámky k jednotlivým typům “vznik” objednávek: 
P = zasílá se číselná hodnota s rozměrem definovaným v položce - viz klic_nclp
I = zasílá se klíč z příslušné MTV, který se následně zobrazuje jako formalizovaný text; (s DG se v DS4 již takto nepracuje);
	tato možnost platí pouze do konce roku 2023, od začátku roku 2023 se předává (pouze) v atributu mtv_klic.
U = zasílá se sdělení časové vzdálenosti v jednotkách uvedených v atributu jednotka; 
	pokud není hodnota vyplněna, je zasílaná položka (viz klic_nclp) informací, že příslušná událost či situace nastala

jednotka
poznámky:
Totožný výčet hodnot je v atributu jednotka v bloku vrc, jehož prostřednictvím lze tyto údaje sdělovat v rámci bloku ku_z_lab.

seznam hodnot:
S=sekunda
M=minuta
H= hodina
D= den
T=týden
R=rok


Další informace k položkám pro výběr škál:
Položky NČLP pro výběr interpretačních škál

*loi - informace o vzorku
Informace o jednom ze zasílaných vzorků.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_znac
a
1
1
typ značení transportního obalu zasílaného do laboratoře
[LOTOZ] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
viz 01

id_loi_is
a
-15
1
označení transportního obalu zasílaného do laboratoře
(identifikace)
volný text
pokyny:
1. ve vazbě na ”typ_znac”
2. viz 01
od DS 3.04.01 návrh
konstrukce
o_pracovnik
e

?
odebírající pracovník

pokyny:
uvádí se pracovník, který realizoval odběr tohoto vzorku. 
Fakultativní informace; 
povinně sdělováno tam, kde je lokálními předpisy vyžadováno.
Viz blok pracovnik.
nové od DS 4.11.01
text
e

?
poznámka objednavatele

poznámky:
vrací se v nezměněné podobě v bloku ku_z_lab;
slouží k vkládání neformalizovaných textových informací o vzorku, okolnostech odběru atd. 
V případě potřeb praxe bude připojen formalizovaný blok.
nové od DS 3.17.03

typ_obalu
a
-8
1
typ transportního obalu 
a přídavku
[NCLPONP] #!, položka klic
pokyny:
1. vychází se z národního číselníku obalů a přídavků
2. viz 02
poznámky:
viz typ_obalu - poznámky

poc_obalu
a
1
?
počet obalů s jedním vzorkem
číslo 
pokyny:
1. implicitně = 1
2. viz 02

material
a
-8
1
zasílaný materiál
[NCLPMAT] #!, položka klic
poznámky:
1. vychází se z národního číselníku materiálů 
2. viz material - poznámky

anal_vzorek
a
1
?
analytický vzorek 
[NCLPTAV]  
#, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
uvádí se pouze pro materiál "moč"
poznámky:
viz anal_vzorek - poznámky
nové 
od DS 3.01.01
indikace
a
1
?
indikace opravy vázané ke vzorku
N, Z, S
viz seznam hodnot
pokyny:
implicitně = N

urg
a
1
?
urgentnost zpracování vzorku
[LOUP] #, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
implicitně = R
poznámky:
viz urg - poznámky

pozn_loi
a
-255
?
krátká poznámka k bloku

pokyny:
slouží při objednávání do LIS, není vraceno jako celek (v případě potřeby může být zpracováno a vloženo do zprávy)
nové od DS 3.16.01
sci 
e

*
specifikace příslušného sledování v časovém intervalu 
(vázaného k tomuto vzorku)

poznámky:
viz sci - poznámky
změna označení od verze DS 3.01.01
dat_zt 
e

?
datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře
formát DT
pokyny:
viz dat_zt - pokyny
poznámky:
údaj pouze fakultativní

lod 
e

*
doplňující informace o vzorku



pokyny:
viz lod - pokyny

lop 
e

*/
objednávky a požadavky laboratorní formalizované nemikrobiologické vázané k tomuto vzorku – ”varianta B”

pokyny:
1. viz lod - pokyny
2. viz lop - pokyny
3. buď lop, nebo lopk
poznámky:
speciální varianta objednávání ve vazbě na vzorek;
tzv. ”varianta B"

lopk
e

/*
objednávky a požadavky laboratorní formalizované mikrobiologické vázané k tomuto vzorku – ”varianta B”

pokyny:
1. týká se mikrobiologických mikroskopických a kultivačních vyšetření, nověji též multiplexů
2. buď lop, nebo lopk
poznámky:
v mikrobiologické praxi běžná varianta objednávání ve vazbě na vzorek; tzv. ”varianta B"
nové od
4.26.01
loiAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*loi
pokyny k celému bloku:
Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku loi vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

typ_znac
obsah číselníku LOTOZ:
Typ označení transportního obalu:
T = volným textem
N = číslem
B = čárovým kódem
E = elektronicky (”čipem”)

Návrh konstrukce id_loi_is je podrobně popsán v dokumentu  Identifikace laboratorního vzorku .
Viz níže „01“. 

text
poznámka objednavatele:
Informace objednavatele určené laboratoři i k uložení společně s nálezem - vrací se v nezměněné podobě v bloku ku_z_lab;
slouží k vkládání textových informací o vzorku, okolnostech odběru, o odebírajícím a podrobnější specifikaci vzorku.

typ_obalu
poznámky:
Při uvádění několika loi pod sebou a pod tím požadavků lop musí být uveden i ”typ_obalu” pro jednoznačné rozlišení materiálů. Např. když budou poslány 2 plasmy, první Li-HEP, druhá Citrát a požadavky na cholesterol, triacylglyceroly, FV a FVII, bude:


<lo>
	<loi material=”P” typ_obalu=”B02”>
		<ozn_lo_lab>X100</ozn_lo_lab>
	</loi>

	<loi material=”P” typ_obalu=”B04”>
		<ozn_lo_lab>X101</ozn_lo_lab>
	</loi>

	<lop>01347</lop>
	<lop>03023</lop>
	<lop>04668</lop>
	<lop>04673</lop>
</lo>

Bez ”typ_obalu” nelze určít, že ve vzorku X100 máme analyzovat cholesterol (01347) a triacylglyceroly (03023) a ze vzorku X101 Faktor V (04668) a Faktor VII (04673).

Upozornění:
Typ obalu se sděluje společně s výsledkem v bloku ku_z_lab.

material
poznámky:
Materiál je odvozovaný od systému, kterým je definována položka NČLP. Je součástí popisu položky v NČLP. 
Jeho sdělení je významné pro kontrolu a příslušné zpracování v LIS. Vychází se z národního číselníku materiálů.
Je zvolena záměrná duplicita (bylo by dohledatelné prostřednictvím NČLP). Pro "moč" se uvádí též "analytický vzorek - viz dále.

anal_vzorek
obsah číselníku NCLPTAV:
Analytický vzorek (týká se pouze materiálu "moč"):
N = náhodný vzorek získaný kdykoliv v průběhu 24 hodin, není známý čas sběru ani objem (ranní se určí dle času odběru)
S = sbíraná moč za uvedené časové období společně s objemem za toto období 

poznámky:
Pokud je uveden objem za čas, může být automaticky vzorek považován za moč sbíranou "S", není-li, lze považovat za "N". Z tohoto důvodu není zaváděna hodnota implicitní.

indikace
seznam hodnot:
N = nejedná se o opravu, ale o prvotní zaslání informace o vzorku
Z = změna, jsou zaslány nové informace ke vzorku určenému svým ”id_loi_is” se žádostí o jejich opravu,
pokud již není vzorek zpracován (týká se i příslušných bloků lod)
S = storno - vzorek určený svým ”id_loi_is” stornovat, pokud již není vzorek zpracován (týká se i příslušných bloků lod)

urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost zpracování vzorku:
S = vše je jen statim	
K = statim i rutina
R = vše je jen rutina
V = vitální indikace

poznámky:
Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku lo.

sci
poznámky:
Specifikace sledování v časovém intervalu (nepřesně "funkční test"), která se váže k tomuto vzorku.
Ke vzorku může být objednáváno více různých sledování v časovém intervalu.
Jedno sledování v časovém intervalu může souviset s více vzorky - ty jsou identifikovány svým “id_sci_is” - viz sci. 

dat_zt
pokyny:
Údaj je zpět sdělován v bloku vr - u všech položek, kterých se tento vzorek týká.

lod
pokyny:
Doplňující informace o vzorku. Přípustné jsou pouze položky mající ”vznik” = L (informace o objemu, o času sběru, o typu odběru, o stavu materiálu tohoto vzorku).
Všechny informace v tomto vnořeném bloku se vztahují k tomuto jednomu vzorku. Blok je opakován podle počtu položek sdělujících formalizované informace o tomto vzorku. Informace z bloku lod vrací laboratoř zpět zpracované mezi výsledky.
Blíže v bloku  lod.

lop
pokyny:
Varianta ”B” je určena jen pro některé nemikrobilogické laboratorní objednávky svazované s jedním konkrétním zasílaným materiálem. Je považována za variantu speciální. 
Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi. Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”. 
(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]). 
Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku lo. 
Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

POZOR!
Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

01 - pokyny společné pro typ_znac, id_loi_is:
Informace o označení (identifikace) vzorku pro laboratoř (tj. zkumavky, nádobky, sklíčka aj.), jak jej realizoval odesílatel.
Obsahuje text nebo informace o čárovém kódu atd. dle položky ”typ_znac”. Položka je povinná!!
Není (nemusí být) v přímé vazbě na laboratorní číslo vzorku.
Návrh konstrukce id_loi_is je podrobně popsán v dokumentu  Identifikace laboratorního vzorku .

02 - pokyny společné pro typ_obalu, poc_obalu:
Typ obalu určuje typ zkumavky (s případným upřesněním hmoty zkumavky) a obsaženého nebo přidávaného ”media” respektive typ misky, sklíčka atd. (Dříve označováno jako ”označení nádobky a přídavku”.)

Číselník je připraven jako ”národní”, lze jej lokálně vhodně modifikovat v oblasti textového vyjádření příslušného kódu (tj. na ”národní” i ”lokální” úrovni se pracuje s totožnými klíči i definicemi, pouze se liší názvy). Přiřazení typu obalu je fakultativně předpřipraveno na ”národní” úrovni (pokud to je možné), na ”lokální” úrovni je realizováno přiřazení platící pro příslušnou konkrétní laboratoř - s ním se pracuje zde. 
V programu ČLP a v informačním systému SLP je toto přiřazení zadáváno v dialozích pro LČLP  ”preanalitická fáze” jako ”odběr do”. 

Pokud množství požadavků vede k nutnosti zaslat více materiálu v několika obalech stejného typu, uvádí se celkový počet v položce ”poc_obalu” (implicitně = 1). 

*lod - informace o vzorku
Doplňující informace k zasílanému vzorku.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
priznak_kvant
a
1
?
příznak hodnoty kvantity 
(ve vazbě na hodnotu)
[LVPHKN] #, položka klic
viz obsah číselníku;

impl.hodn =R
pokyny:
1. jen pro položky NČLP jejichž “vznik” = L a obsahují číselnou hodnotu
2. viz priznak_kvant - pokyny
poznámky:
v bezprostřední vazbě na hodnotu

klic_nclp
a
5
1
klíč sdělované položky
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
1. pouze položky s “vznik” = L
2. viz klic_nclp - pokyny

hodnota
a
-8
?/
 hodnota pro numerické položky 
číselná hodnota 
pokyny:
viz hodnota - pokyny

Musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.
úprava v DS4.26.01
jen numerické,
nepovinné
mtv_klic
a
16
/?
formalizovaná hodnota z MTV
[NCLPMTV] #!, položka klic16
Musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.
nové od
4.26.01
text
a
-255
/?
textová zpráva
volný text
Musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.
nové od
4.26.01
lodAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

Pracuje se s položkami NČLP „vznik“ = L, tj.:
TIME ……... délka intervalu času sběru (číselný časový údaj)
VOLUME … objem sebraného materiálu za uvedený čas (číselný údaj v ml)
hustota aj. …. (číselné údaje)
REMOTHER … poznámky, specifikace, jiné (volný text)
SAMPLE …….. stav materiálu (formalizovaně - MTV)
SAMPLING ….. typ odběru (formalizovaně - MTV)

*lod
pokyny k celému bloku:
Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lod vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.
Blok může být vracen zpět v podobě bloku lodv (zatím neřešeno, bude doplněno jen, bude-li to potřeba pro řešení kolizí). 

priznak_kvant
obsah číselníku LVPHKN:
Příznaky hodnoty kvantity:
R = číslo 
M = číslo - menší než (interpretované jako “menší než uvedené číslo”)
V = číslo - větší než (interpretované jako “větší než uvedené číslo”)

pokyny:
Ve většině případů bude sdělován příznak “R”, proto je tato hodnota příznaku považována za implicitní.

klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = L - viz číselník [NCLPVZNK].
Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).
Slouží ke sdělování informací o objemu za čas, typu odběru, stavu materiálu a poznámek.
 
hodnota
pokyny:
Sdělují se pouze objemy v mililitrech, doby sběru materiálu za čas dle definice v NČLP, nebo hustota.
Hodnota je touto cestou pouze sdělována, není určena k zobrazování. 

*lop - požadavek na vyšetření (základní typ)
Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření. 
Týká se běžných laboratorních položek (kromě mikroskopických a kultivačních mikrobiologických vyšetření).

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
urg
a
1
?
urgentnost zpracování požadavku
[LOUP] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitní = R (rutina)
2. viz urg - poznámky

klic_nclp
a
5
1
klíč objednávané položky 
[NCLPPOL] #!+, položka klic
jen vybrané klíče z NČLP  
pokyny:
1. jen pro položky NČLP určených typů - viz [LOTPLOP] 
2. viz klic_nclp - pokyny

systspec_klic
a
-16
?
systém + specifikace - klíč
objednávané položky
[NCLPSYST] #!, položka klic16
pokyny:
1. slouží ke sdělení specifikace systému, váže se k systému definovanému v objednávané položce NČLP - viz klic_nclp
2. Týká se systémů pro mikrobiologii (indmic=2, 3)
3. Vrací se s výsledkem.
nové od 
DS 4.26.01,
nahrazuje
syst_sp_klic
syst_sp_klic
a
-8
?
klíč specifikace systému objednávané položky
[NCLPSYST] #!, položka klic
pokyny:
Od DS 4.26.01 nahrazeno atributem „systspec_klic“!
V přechodném období lze zasílat oba atributy, nebo jen atribut „systspec_klic“.
1. slouží ke sdělení specifikace systému, váže se k systému definovanému v objednávané položce NČLP - viz klic_nclp
2. Týká se systémů pro mikrobiologii (indmic=2, 3)
3. Vrací se s výsledkem.
od DS
4.26.01
nahrazeno,
zasílá se klic16
subsp_text
a
-55
?
subspecifikace doplňující specifikaci systému, upřesnění
volný text
pokyny:
1. fakultativní doplnění k syst_sp_klic
(upřesnění lokalizace aj. údaje)
2. Vrací se s výsledkem.
nové od 
DS 4.20.01
ziskmat_klic
a
-8
?
způsob získání zasílaného materiálu (vzorku) - klíč
[NCMPZZM] #!, položka klic
pokyny:
1. doplňující informace ke specifikaci systému syst_sp_klic
2. Vrací se s výsledkem.
nové od 
DS 4.20.01
spec_proc
a
-8
?
specifikace procedury (v případě zástupné procedury) - klíč
[NCLPPROC] 
#!, položka klic
pokyny:
uvádí se fakultativně v případě, je-li ve sdělované položce
(viz klic_nclp) uvedena zástupná procedura (např. IA); jedná se o upřesnění procedury sdělované laboratoři - tato procedura je objednavatelem požadována nebo preferována
nové od 
DS 4.22.05
pozn_lop
a
-255
?
krátké sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku

pokyny:
slouží primárnímu objednavateli při objednávání do LIS, není vraceno jako celek (v případě potřeby může být zpracováno a vloženo do zprávy)
nové od 
DS 3.16.01

upřesnění popisu v 
DS 3.18.03
pozn_lop_lab
a
-255
?
krátké sdělení laboratoře směrem k externí laboratoři k tomuto bloku

pokyny:
slouží při předávání z LIS do LIS směrem k externí (smluvní nebo referenční) laboratoři, která objednávku zpracuje;
v DS4 se řeší cestou klin. událostí LAB.PRED.SMLUV
LAB.PRED.REF
nové od 
DS 3.18.03
DS 4.09.03
lopAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

*lop
poznámky k celému bloku:

V DS3 byl blok lop volán z bloku lo, v DS4 je volán z bloku ku_o_lab.

V DS4 je využíván také k potvrzování přijatých objednávek, je zařazen do bloku ku_ao_lab.


Jsou dva možné způsoby objednávání - obecný (varianta ”A”) a speciální (varianta ”B”). ”AB” umožňuje obě.

Při realizaci objednávek obecnou (základní) variantou ”A” je blok lop vložen (vnořen) přímo do bloku ku_o_lab.
Při realizaci objednávek speciální variantou ”B” je blok lop vložen (vnořen) do bloku loi, který je vložen (vnořen) do bloku ku_o_lab.

Poznámky ke speciální variantě ”B”:
Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi. 
Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”. 
(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]).

Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku ku_o_lab..
 
Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost zpracování vzorku:
V = vitální indikace
S = vše statim
R = jen rutina
K = statim i rutina

poznámky:
Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku ku_o_lab.
Hodnota „K“ byla zavedena v DS2, v DS4 se již neužívá (není povoleno). 
V číselníku ponecháno, neboť je společný pro DS3 a DS4.

klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = M, D, V, G, S, Q,  B, N, O  - viz též [NCLPVZNK].
Uvedený výčet je k dispozici v číselníku [LOTPLOP].

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Poznámky k jednotlivým typům ”vznik” objednávek: 
M = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku
D = konkrétní objednávka měřené položky pro odpad vázané k jednomu vzorku, objem za čas se sděluje v bloku lod vzorku
V = objednávka jedné vypočítávané položky; vzorků může být 0 až n, doplňující údaje jsou možné
G = skupinová objednávka, která bude nejprve převedena na jednotlivé objednávky a pak zpracována - viz též ”vazby”
S = objednávka speciálních výpočtů
Q = objednávka sledování v časovém intervalu (nebo-li nesprávně "funkčních testů")
B = objednávka interpretačního bloku; interpretace bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”
N = objednávka kompletní nálezové sestavy; sestava bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”
O = objednávka obrazové informace

Další související informace - viz vazby. 

*lopk - požadavek na vyšetření mikrobiologické 
Požadavek na vyšetření - objednávka mikroskopického, kultivačního či PCR vyšetření mikrobiologického.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
klic_nclp
a
5
1
klíč objednávané položky 
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
1. jen pro položky NČLP jejichž ”vznik” = K 
2. viz klic_nclp - pokyny

urg
a
1
?
urgentnost zpracování požadavku
[LOUP] #, položka klic
viz obsah číselníku
poznámky:
1. implicitní = R (rutina)
2. viz urg - poznámky
















Pokyny a upozornění:
viz 01


systspec_kod
a
-16
?
systém + specifikace - kód
[NCMPSPM] #!, položka klic16
pokyny:
lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku
poznámky:
viz 02 
nové od 04.26.01
spec_kod
a
-8
?
specifikace k systému - kód
[NCMPSPM] #!, položka klic
pokyny:
lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku, 
od DS 4.26.01 řešeno atributem systspec_kod
poznámky:
viz 02
od 04.26.01
zrušeno, nahrazeno atributem systspec_kod
spec_text
a
-55
?
specifikace k systému - text

pokyny:
text je svázaný s kódem ”systspec_kod” - údaj z číselníku;
poznámky:
viz 02

subspec_text
a
-55
?
subspecifikace
volný text
pokyny:
1. upřesnění specifikace, doplnění (upřesnění) lokalizace místa odběru
2. viz subspec_text - pokyny

ziskmat_kod
a
-8
?
způsob získání materiálu - kód
[NCMPZZM] #!, položka klic
pokyny:
1. způsob získání podle číselníku
2. viz 03

ziskmat_text
a
-55
?
způsob získání materiálu - text

pokyny:
1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod” - údaj z číselníku;
2. viz 03
poznámky:
fakultativní 

lopok 
e

*
specifikace objednávky vyšetření 
 

pokyny:
formalizovaná specifikace objednávky s případným doplňujícím sdělením
poznámky:
viz lopok - poznámky

lopkAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

Pro práci s číselníky (NČLP, systémy aj.) je vhodné používat program ČLP (nebo systém SLP), či jiné vhodné nástroje, v hypertextové formě jsou číselníky pouze informativní, jsou zobrazovány pouze základní informace!

*lopk
poznámky k celému bloku:
Část bloku je vracena společně s výsledky v bloku vrk (viz poznámka 01).

Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek 
a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.

klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = K .
Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).
Z klíče je jednoznačně určen vyšetřovaný systém, z kterého vyplývá určení materiálu (vzorku).
Jedná se o základní určení ”co je vyšetřováno” = zaslaný ”materiál”. Viz číselník mikrobiologických systémů [NCMPSYST].
Z klíče je také jednoznačně určena procedura = ”požadavek” = ”objednávka”. Je-li to potřeba, lze objednávku ještě specifikovat prostřednictvím fakultativního bloku lopok.

urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost zpracování požadavku:
S = vše je jen statim
K = statim i rutina
R = vše je jen rutina

poznámky:
Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku ku_o_lab (v DS3 lo).

subspec_text
pokyny:
Další dourčení specifikace (lokalizace míst aj.) systému lze zapsat neformalizovaně volným textem do ”subspecifikace”. 

lopok
poznámky:
Specifikace objednávky vyšetření je fakultativní. Ve většině případů bude objednávka jednoznačně určena příslušnou procedurou položky ”klic_nclp”. Viz  lopok.


01 
Položky uvedené v tabulce za touto poznámkou jsou vraceny při zasílání nálezu - jsou jeho nedílnou součástí!


02 - poznámky společné pro systspec_kod, spec_text:
Specifikace systému je svázána s číselníkem mikrobiologických systémů NCMPSYST. 
Číselník může obsahovat specifikaci pro každý systém užívaný v mikrobiologii (pokud to je potřebné). 
Specifikace nemusí být uváděna (podle konkrétního případu). 
Pracuje se s klíčem “klic16” (obsahuje klíč systému+specifikace systému - jednoznačné určení). 
Jedná se o podrobnější formalizované určení ”odkud”. Podrobnější lokalizaci lze sdělovat v atributu subspec_text.
Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se s ohledem na prohlížecí nástroje (jedná se o duplicitní údaj z číselníku).

Poznámka:
V bloku lop jsou z historických důvodů odpovídající atributy označeny mírně odlišně:
„syst_sp_klic“ - odpovídá „spec_kod“ z tohoto bloku a „subsp_text“ - odpovídá „subspec_text“,
„ziskmat_kod“ - odpovídá ziskmat_klic


03 - pokyny společné pro ziskmat_kod, ziskmat_text:
Způsob získání materiálu. Zadává se vždy jen formalizovaně - údaj z číselníku. 
Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se s ohledem na prohlížecí nástroje (jedná se o duplicitní údaj z číselníku). 

*lopok - specifikace objednávky mikrobiologického vyšetření 
Specifikace objednávky mikrobiologického vyšetření.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
obj_mv_kod
a
-8
1
specifikace objednávky mikrobiologického 
vyšetření - kód
[NCMPOBJK] #!, položka klic
poznámky:
viz 01

obj_mv_text
a
-55
?
specifikace objednávky mikrobiologického 
vyšetření - text
[NCMPOBJK] #!, položka n55
pokyny:
text je svázaný s kódem; poznámky:
viz 01

upresneni
a
-55
?
sdělení upřesňující specifikaci objednávky
volný text
poznámky:
fakultativní

lopokAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

01 - poznámky společné pro obj_mv_kod, obj_mv_text:
Specifikace objednávky mikrobiologických vyšetření (mikroskopických, kultivačních či multipelxových a určení agens) jsou realizovány formalizovaně, prostřednictvím číselníku [NCMPOBJK]. K objednávce stačí zaslání příslušného kódu. 
Zasílání textu je fakultativní, je vhodné s ohledem na prohlížecí nástroje. 

Číselník bude doplněn na základě požadavků z praxe! 

*lopz - požadavek na vyšetření ”Z”
Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření laboratorního nemikrobiologického neformalizovaného.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
klic_nclp
a
5
1
klíč objednávané položky 
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
1. jen pro položky NČLP jejichž “vznik” = Z 
2. viz klic_nclp - pokyny

urg
a
1
?
urgentnost zpracování požadavku
[LOUP] #, položka klic
viz obah číselníku
poznámky:
1. implicitní = R
2. viz urg - poznámky

text 
e

?
sdělení upřesňující objednávku 
volný text
poznámky:
text se přenáší do bloku vrb

lopzAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

*lopz
poznámky k celému bloku:
Potřebné položky budou do NČLP definovány později - podle požadavků z praxe!

klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = Z .
Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost zpracování požadavku:
S = vše je jen statim
K = statim i rutina
R = vše je jen rutina

poznámky:
Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku lo. 

*lopr - požadavek na vyšetření “R”
Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření nelaboratorního nemikrobiologického neformalizovaného.

{distribuováno od verze 2.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
klic_nclp
a
5
1
klíč objednávané položky 
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
1. jen pro položky NČLP jejichž “vznik” = R 
2. viz klic_nclp - pokyny

urg
a
1
?
urgentnost zpracování požadavku
[LOUP] #, položka klic
viz obah číselníku
poznámky:
1. implicitní = R
2. viz urg - poznámky

text 
e

?
sdělení upřesňující objednávku 
volný text
poznámky:
text se přenáší do bloku vrb


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

*lopr
poznámky k celému bloku:
Potřebné položky budou do NČLP definovány později - podle požadavků z praxe!

klic_nclp
pokyny:
Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = R .
Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

urg
obsah číselníku LOUP:
Urgentnost zpracování požadavku:
S = vše je jen statim
K = statim i rutina
R = vše je jen rutina

poznámky:
Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku lo. 

*autor - autor zprávy nebo výsledku
Pracovník, který autorizoval výsledek nebo autor sdělení (dle kontextu). 
 
{distribuováno od verze 3.01.01, přepracovaný tvar od 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d
-35
1
jméno autora (včetně titulů)
volný text
pokyny:
viz jmeno - pokyny

id_zp
a
9
?
identifikace ZP
 
číslo (znakově);
v délce 9 znaků (první číslice není 0)
pokyny:
1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků
(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno
2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný
3. s ohledem na PS bude zobecněno a bude připojena informace o kódovém systému
4.20.01 - upřesnění povolených hodnot - číslo (znakově);
v délce 9 znaků (první číslice není 0)
id_autor
a
-64
?
identifikace autora
volný text
pokyny:
viz id_autor - pokyny
4.18.03
prodlouženo
odbornost
a
3
?
odbornost autora
[ODBORN] X, položka kod
poznámky:
viz odbornost - poznámky

id_clk
a
10
?
ID přidělované ČLK
číslo
pokyny:
1. tzv. evidenční číslo
2. fakultativní údaj
nové 
od 4.08.05
role_klic
a
-10
?
profesionální role autora - klíč
[EZDRROLE] #!, položka klic
 
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové od 4.16.01
role_text
a
-80
?
profesionální role autora - text
[EZDRROLE] #!, položka nazev
 
pokyny:
název z číselníku odpovídající sdělovanému "role_klic"
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové od 4.16.01






poznámky:
viz 01

 
[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
Poznámky k celému bloku:
 
Blok autor se vyskytuje například v blocích:
dgz
lez
davka
reakce
text
ua
uks
uot
urf
utm
ku_z_lab
hodnoceni
 
jmeno
pokyny:
Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).
 
Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <autor> MUDr. Jan Pavel </autor>; je obsahem elementu.
 
Podle kontextu použití bloku se uvažuje autor sdělení nebo pracovník odpovědný za autorizaci. 
V případě bloku vrb  se jedná o autora i autorizujícího - zde se (dosud) nerozlišuje.
Autor nemusí být současně garantem dat - viz též blok garant_dat.
Autor nemusí být totožný s pracovníkem uvedeným v bloku is.
 
id_autor
pokyny:
Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran. Fakultativní.
 
odbornost
poznamky:
Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).
 
role_klic, role_text
poznámky:
Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.
 
01:
Poznámky:
Očekávají se další vhodné ID, budou-li pro praxi potřebné.
* 

*odeslal
Pracovník, který odeslal příslušná data (výsledek, zprávu aj. - dle kontextu). Sdíleno společně DS3 a DS4.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d
-35

jméno pracovníka
volný text
pokyny:
viz jmeno - pokyny

funkce
a
-35
?
funkce pracovníka
volný text
pokyny:
viz funkce - pokyny

id_clk
a
10
?
ID přidělované ČLK
číslo
pokyny:
1. tzv. evidenční číslo
2. fakultativní údaj
nové od
DS 3.17.05
DS 4.08.05

[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

Poznámky k celému bloku:

Blok odeslal je volán pouze z bloků laboratorních:
vr (v DS3)
ku_z_lab  (v DS4)

Předpokládá se, že se jedná o pracovníka z laboratorního pracoviště.

jmeno
pokyny:
Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul). 
Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <odeslal> MUDr. Jan Pavel </odeslal>; je obsahem elementu.

funkce
pokyny:
Uvádí se pouze volným textem, číselník není připravován. Údaj je fakultativní, leč doporučovaný. 

*garant_dat - garant ručící za kvalitu bloku odesílaných dat
Pracovník, který je garantem posílaných dat při domluvené kontrolované komunikaci. V některých IS jsou data příjemcem akceptována jen při uvedení očekávané osoby z množiny příjemcem očekávaných osob. 
 
{distribuováno od verze 3.01.01, přepracovaný tvar od 4.16.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d
-35
1
jméno garanta (včetně titulů)
volný text
pokyny:
viz jmeno - pokyny

id_zp
a 
-10
?
identifikace ZP
 
číslo (znakově);
v délce 9
nebo 10 zn
 
 
 
bude upraveno
pokyny:
1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků
(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno
2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný
3. s ohledem na PS bude zobecněno a bude připojena informace o kódovém systému
nové od
4.16.02
id_garant
a
-64
1
identifikace garanta
volný text
pokyny:
viz id_garant - pokyny
4.18.03
prodlouženo
odbornost
a
3
?
odbornost garanta
[ODBORN] X. položka kod
pokyny:
viz odbornost - pokyny

id_clk
a
10
?
ID přidělované ČLK
číslo
pokyny:
1. tzv. evidenční číslo
2. fakultativní údaj
nové od
4.08.05
role_klic
a
-10
?
profesionální role garanta dat - klic
[EZDRROLE] #!, položka klic
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové 
od 4.16.01
role_text
a
-80
?
profesionální role garanta dat - text
[EZDRROLE] #!, položka nazev
pokyny:
název z číselníku odpovídající sdělovanému "role_klic"
poznámky:
viz role_klic - poznámky
nové 
od 4.16.01






poznámky:
viz 01

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*garant_dat
poznámky k celému bloku:
Garant nemusí být přímým autorem dat - viz blok  autor .
 
Blok garant_dat se vyskytuje v blocích:
dasta
an 
ku_z  
u 
lek 
oc   
zzs_luzka 
zzs_vl_z 
 
Jméno je součástí elementu - př.: <garant_dat> MUDr. Jan Pavel </garant_dat>; je obsahem elementu.
 
jmeno
pokyny:
Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).
Je součástí elementu volajícího datového bloku.
 
id_garant
pokyny:
Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran. Fakultativní.
 
odbornost
pokyny:
Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR (přebíraného od VZP).
 
role_klic, role_text
poznámky:
Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.
 
01:
Očekávají se další požadované ID, budou-li potřebné pro praxi.
*

*sci - sledování v časovém intervalu 
Specifikace sledování v časovém intervalu.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_sci_is
a
-15
1
označení příslušného sledování v časovém intervalu v IS 
volný text
pokyny:
viz id_sci_is - pokyny

klic_nclp
a
5
1
klíč položky 
[NCLPPOL] #!+, položka klic
pokyny:
přípustné pouze klíče položek 
“vznik” = Q
poznámky:
viz klic_nclp - poznámky

krok
a
-2
1
číslo kroku dle příslušného postupu
číslo 
pokyny:
1. pořadové číslo dle příslušného protokolu (číslování nespojité)
2. viz krok - pokyny

prubeh
a
1
1
označení začátku, průběhu nebo konce
Z, P, K
viz seznam hodnot
pokyny:
viz prubeh - pokyny

sciAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]
Podmínky pro validaci

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*sci
pokyny:
Popis realizace "sledování v časovém intervalu" je k dispozici v dokumentu sledování v časovém intervalu  - podrobně prostudujte!

id_sci_is 
pokyny:
Označení konkrétního sledování v časovém intervalu v rámci IS - společná unikátní identifikace k sobě náležících vzorků.
Může být použito číslo, text, DTS aj. 

klic_nclp
poznámky:
Klíč z NČLP slouží k elektronickému objednávání a sdělování příslušného sledování v časovém intervalu. Jsou přípustné pouze položky mající "vznik" = Q - viz číselník [NCLPVZNK].
K této položce je vypracován postup, který jednoznačně definuje počátek, průběh a zakončení sledovaného intervalu včetně podrobného popisu jednotlivých kroků. Postup je k dispozici v hypertextovém popisu položky v NČLP.

krok
pokyny:
Jednotlivé kroky jsou ve vypracovaném postupu číslovány spojitě a jsou označeny jako povinné nebo fakultativní. Povinné musí být zpracovány vždy, fakultativní nemusí být realizovány.

prubeh
seznam hodnot:
Z=začátek
P=průběh
K=konec

pokyny:
Označení počátku a konce sledování v časovém intervalu je povinné. Pokud by konec nebyl vyznačen, je nutné tento kolizní stav řešit individuálně v IS příjemce (poslední průběžná položka bude označena jako "konec" - řeší se ve vazbě na vypracovaný postup). 

*kolize_v - kolize v objednávce nebo ve vzorku
Popis kolize v objednávce laboratorního vyšetření nebo v zaslaném vzorku.

{distribuováno od verze 3.01.01}

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
stav
a
1
1
popis závažnosti kolize
1 až 7 
viz seznam hodnot
pokyny:
1. reakce se očekává u 2, je nutná u 3 a 4
2. viz stav - pokyny

err
a
3
1
typ chyby a její popis
[LKKOLIZE] #!, položka klic
viz obsah číselníku
pokyny:
viz err - pokyny
poznámka:
kód kolize; kolize jsou rozděleny podle kategorií

klic_nclp
a
5
?
klíč NČLP objednávané laboratorní položky, které se kolize týká

pokyny:
viz klic_nclp - pokyny

klic_nclp_novy
a
5
?
oznámení změny klíče NČLP provedené laboratoří za účelem vyřešení kolize

pokyny:
viz klic_nclp_novy - pokyny

pozn
a
-50
?
poznámka ke kolizi
volný text
poznámky:
viz pozn - poznámky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

stav
seznam hodnot:
Popis závažnosti kolize a požadované reakce:
1 = přijato, kolize vyřešena laboratoří - reakce není nutná
2 = přijato, laboratoř čeká na reakci dohodnutou dobu (dle Laboratorní příručky), po této době zpracuje - reakce je vhodná
3 = přijato, bez vyřešení kolize lze zpracovat jen částečně - reakce je nutná
4 = přijato, bez vyřešení kolize nelze zpracovat - reakce je nutná
5 = přijato, předáno jiné (smluvní) laboratoři, kam vzorek správně patří - není nutné reagovat
6 = přijato, nelze zpracovat, bude sdělen důvod, nebude vráceno - není nutné reagovat
7 = nepřijato, odmítnuto, bude vráceno - není nutné reagovat cestou DS

pokyny:
Je-li kolizí více, sdělí se pouze ta, která má nejvyšší číselný kód.

poznámka:
Stav = 5 není nutné sdělovat, pokud se jedná o vyšetření, která laboratoř běžně realizuje prostřednictvím smluvní laboratoře ve smyslu normy ČSN EN ISO 15189:2013. V tom případě předá materiál i požadavky smluvní laboratoři (prostřednictvím klinické události LAB.PRED.SMLUV) a po jejich zpracování předá výsledky objednavateli.

err
obsah číselníku LKKOLIZE:
Typ chyby a její popis (chyby jsou rozděleny do jednotlivých kategorií) - viz číselník [LKKOLIZE]:

A - ke vzorku nejsou dostupné elektronické údaje
A01= laboratoř manuálně vzorek určila, zařadila a zpracuje (prakticky lze pouze v případě, že se vzorkem přichází i papírová průvodka s potřebnými údaji)
A02 = laboratoř manuálně vzorek určila (tj. minimálně id_loi_is a odesílatele– je na vzorku), ale nemůže jej zpracovat tj. nejsou dostupné další informace 

B - chybné informace o vzorku
B01 = rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným materiálem
B02 = rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným obalem (přídavkem)

C - kolize nebo vyjádření laboratoře k požadavkům LOP
C01 = pro laboratoř neznámá položka (kód NČLP/LČLP) 
C02 = kód v rozporu se zaslaným materiálem 
C03 = “řešíme jako”
C04 = laboratoř dočasně nestanovuje 
C05 = laboratoř trvale nestanovuje
C06 = laboratoř dočasně nestanovuje statimově
C07 = laboratoř trvale nestanovuje statimově
C08 = laboratoř přiobjednala některé vyšetření, které je nutné pro naplnění požadavků nebo “svázané vyšetření” dle  lab. příručky
C09 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření nyní opakovat z hlediska biologické variability pacienta – po ověření předchozích výsledků pošlete opravenou objednávku
C10 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření nyní opakovat z hlediska platných omezení zdravotní pojišťovny – po ověření předchozích výsledků pošlete opravenou objednávku
C11 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření provádět ve vazbě na jiná vyš, diagnózu aj. – po ověření pošlete opravenou objednávku
C12 = bylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze přijmout
C13 = bylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze stornovat
C14 = vzorek byl doručen v době, kdy se stanovení neprovádí a nelze jej zachovat pro pozdější zpracování (např. odpoledne nebo o víkendu)

D - chybné doplňující informace o pacientovi LIP
D01 = chybná hodnota nebo prázdná hodnota
D02 = chybějící položka z hlediska požadavků (např. výška pro clearenci)

E - chybné doplňující informace o vzorku LOD
E01 = chybná hodnota nebo prázdná hodnota
E02 = chybějící položka z hlediska požadavků

F - chyby  transportu a odběru 
F01 = očekávaný vzorek nebyl doručen do běžně očekávané doby
F02 = očekávaný vzorek nebyl doručen do mezní očekávané doby
F03 = příliš dlouhá doba od odběru k doručení nebo od zahájení transportu k doručení
F04 = očekávaný vzorek byl doručen až po mezní době čekání
F05 = příliš vysoká teplota při transportu
F06 = znehodnoceno transportem – rozbito, vylito….

G - chyby zjištěné před zpracováním 
G01 = nedodán materiál (např. dodána prázdná zkumavka)
G02 = málo materiálu
G03 = chybný odběr (neupřesněno)
G04 = sraženo

H - technické závady v laboratoři
H01 = rozbito v centrifuze
H02 = rozlito v laboratoři (a následně málo materiálu)
H03 = kontaminováno v laboratoři

pokyny:
Pokud kolize nastane před započetím analýz, lze odbavit takto. Pokud kolize nastane v průběhu analýz (některé výsledky jsou již zpracované) může být řešeno sdělením příslušných náhradních textů.


klic_nclp
pokyny:
Pokud se kolize týká některého klíče položky NČLP, lze uvést kterého. 

klic_nclp_novy
pokyny:
Takto laboratoř sdělí, že provedla změnu jednoho NČLP klíče (viz klic_NCLP) na nový zde uvedený.

pozn
poznámky:
Text je pouze fakultativní a je využíván po dohodě komunikujících stran. Obsahuje doplňující informace. 

*nejistota - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě
Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření. 

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
nejist_var1 
e

?
nejistoty stanovení výsledku - varianta 1

poznámky:
1. viz nejist_var1 - poznámky
2. viz 01

nejist_var2 
e

?
nejistoty stanovení výsledku - varianta 2

poznámky:
1. viz nejist_var2 - poznámky
2. viz 01

nejistotaAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

Poznámka:
Norma ČSN EN ISO 15189:2013 na uvádění nejistot netrvá. Uvádí jen, laboratoř musí „zvažovat nejistotu měření při interpretaci naměřených hodnot a na požádání musí zpřístupnit uživatelům své odhady nejistot měření (5.5.1.4)“. Sdělování nejistot je věcí dohody komunikujících stran.


nejist_var1
poznámky:
Nejistota stanovení dle varianty 1.

Příklad zobrazování:

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5  1,8* mmol/l 
(symbol * představuje, že se jedná o skutečně zjištěnou kombinovanou rozšířenou nejistotu výsledku s faktorem překrytí k = 2)

nejist_var2
poznámky:
Nejistota stanovení dle varianty 2.

Příklad zobrazování:

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5 
( 1,8* mmol/l pro koncentraci 3,2 mmol/l,   2,1* mmol/l pro koncentraci 10,4 mmol/l) 
(symbol * představuje, že se jedná o kombinovanou rozšířenou nejistotu s faktorem překrytí k = 2 zjištěnou průběžnou analýzou kontrolních materiálů)

01 - poznámky společné pro nejist_var1, nejist_var2:
Musí být uvedena alespoň jedna z variant (jinak by bylo zařazení bloku nelogické), mohou být i obě současně (výjimečné).
Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty: 
Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení . 

*nejist_var1 - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě dle varianty 1
Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření dle varianty 1.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
t_nejist
a
1
?
typ nejistoty stanovení výsledku (varianta 1)
1, 2 
viz seznam hodnot
poznámky:
viz t_nejist - poznámky

h_nejist
a
-8
1
hodnota nejistoty stanovení výsledku (varianta 1)
číslo znakově
pokyny:
interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP
poznámky:
viz t_nejist - poznámky 1,3

nejistvar1Any
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky
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Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

t_nejist
seznam hodnot:
1 = dle postupu 1. 
2 = dle postupu 2.

poznámky:
1. Nejistota stanovení dle varianty 1.

Příklad zobrazování:

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5  1,8* mmol/l 
(symbol * představuje, že se jedná o skutečně zjištěnou kombinovanou rozšířenou nejistotu výsledku s faktorem překrytí k = 2)

2. Číselník typů postupů stanovení nejistoty není dosud založen, bude doplněn, až bude definováno více postupů (viz pozn. 03).

3. Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty: 
Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení . 

*nejist_var2 - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě dle varianty 2
Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření dle varianty 2. 

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
t_nejist_n
a
1
?
typ nejistoty pro nižší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty (varianta 2)
1, 2
viz seznam hodnot
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky

h_nejist_n
a
-8
1
hodnota nejistoty pro nejbližší nižší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty
(varianta 2)
číslo znakově
pokyny:
interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP
ve vztahu ke koncentraci analytu
k_anal_n
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

k_anal_n
a
-8
1
nejbližší nižší koncentrace analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty
(varianta 2) 
číslo znakově
pokyny:
uvádí se společně s údajem h_nejist_n
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

t_nejist_v
a
1
?
typ nejistoty pro vyšší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty (varianta 2)
1, 2
viz seznam hodnot
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky

h_nejist_v
a
-8
1
hodnota nejistoty pro nejbližší vyšší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty
(varianta 2)
číslo znakově
pokyny:
interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP
ve vztahu ke koncentraci analytu
k_anal_v
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

k_anal_v
a
-8
1
nejbližší vyšší koncentrace analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty
(varianta 2) 
číslo znakově
pokyny:
uvádí se společně s údajem h_nejist_v
poznámky:
viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

nejistvar2Any
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky
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Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

t_nejsit_n
seznam hodnot:
1 = dle postupu 1. 
2 = dle postupu 2.

poznámky:
1. Nejistota stanovení dle varianty 2.

Příklad zobrazování:

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5 
( 1,8* mmol/l pro koncentraci 3,2 mmol/l,   2,1* mmol/l pro koncentraci 10,4 mmol/l) 
(symbol * představuje, že se jedná o kombinovanou rozšířenou nejistotu s faktorem překrytí k = 2 zjištěnou průběžnou analýzou kontrolních materiálů)

2. Číselník typů postupů stanovení nejistoty není dosud založen, bude doplněn, až bude definováno více postupů (viz pozn. 03).

3. Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty: 
Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení . 

t_nejsit_v
seznam hodnot:
1 = dle postupu 1. 
2 = dle postupu 2. 

*dat_xx - datum a čas formalizovaně 
Zadávání datumu a času ve formalizovaném tvaru.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
Popis pro všechny dat_xx, kromě dat_du:
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


datum



format
a
-3
?
formát údaje

pokyny:
viz format - pokyny
poznámky:
DTS implicitní
 
 
 
Popis pro dat_du:
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


datum



format
a
-3
?
formát údaje

pokyny:
viz format - pokyny
poznámky:
DTS implicitní
 
typ
a

1
způsob zadání datumu a času
[LVTZDCUN] #, položka klic
viz obsah číselníku
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dat_xx - Podmínky pro validaci 
dat_du - Podmínky pro validaci 
 
Odkaz na související dokumenty:
 
evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků 
evidence časů zpracování souboru 
 
 
Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:
 
*dat_xx
pokyny k celému bloku:
Použité datumy a časy se dělí na služební parametry zpracování (atributy) a na přenášená data (samostatné elementy).
 
V blocích „KU“ v DS 4 je používáno např.:
5.	dat_poz - datum a čas vzniku požadavku
6.	dat_prov_od - datum (čas) požadovaného provedení „od“
7.	dat_prov_do - datum (čas) požadovaného provedení „do“
8.	dat_prov - datum (čas) provedení (události)
9.	dat_real_od - datum (čas) realizace „od“
10.	dat_real_do - datum (čas) realizace „do“
11.	dat_vydani - datum a čas vydání zakázky
12.	dat_akc - datum a čas sdělení o stavu akceptace
13.	dat_vypis_od - datum (čas) počátku intervalu pro výpisy zpráv
14.	dat_vypis_do - datum (čas) konce intervalu pro výpisy zpráv
 
V blocích v DS 4 je používáno např.:
15.	dat_stav_prac - datum a čas změny stavu pracoviště (v bloku zzs_vl)
 
 
Jako atribut bloků DS je používáno např.:
16.	dat_ab - aktualizace bloku, formát DTS
17.	dat_vb - vytvoření bloku, formát DTS
 
 
příklad:
<dat_du format=”DTS” typ="A" >2001-09-28T15:29:00</dat_du> 
 
 
format
pokyny:
Formát údaje uvádí následující tabulka.
 
formát:	popis:	struktura:
D 	datum 	YYYY-MM-DD
DT 	datum a čas 	YYYY-MM-DDTHH:MM
DTS 	datum a čas v sekundách 	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
MR	měsíc a rok = neúplné datum	   	    YYYY-MM	
R	rok = neúplné datum		    YYYY
 
Preferované formáty - DTS, DT a D 
Formát jen pro samotný čas (bez datumu) není záměrně zaveden.
 
Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.
 
Ke struktuře se nepřipojují informace typu GMT/UTC !
 
 
typ
Obsah číselníku LVTZDCUN:
Způsob zadání datumu a času:
A= automatický (přesný čas)
O = objednavatelem (korektní čas) - například údaj ze žádanky
L =laboratoří (korektní čas) - například čas odběru pacienta laboratoří
I = implicitní čas (odhadnutý nebo ”tabulkový” čas) 

*text - obsah textového bloku
Blok pro textové zprávy.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
autor
e

*
jméno autora textu


od verze 4.19.02 změna násobnosti - element autor může být v bloku text použit více než jednou

od verze 03.16.01 a 04.07.01 je místo atributu autor použit element autor
ptext 
e

1
vlastní prostý text

pokyny:
1. viz ptext - pokyny
2. viz 01

ktext 
e

*/
vlastní kódovaný text

pokyny:
1. viz ktext - pokyny
2. viz 01
od verze 03.16.01 a 04.07.01 změna násobnosti - element ktext může být v bloku text použit více než jednou
priloha 
e
-255
/*
vlastní text v přílohovém externím souboru

pokyny:
1. kde je uložen vlastní text v přílohovém externím souboru
2. viz priloha - pokyny
3. viz 01
od verze 03.16.01 a 04.07.01 změna násobnosti - element priloha může být v bloku text použit více než jednou
textAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
ptext
pokyny:
Prostý text neformátovaný. Je povinný (výjimky viz níže). 
Současně může být ekvivalentní text sdělován v bloku ktext (nebo příloha).
 
Výjimky:
Pokud je blok text volán z bloků is, nebo xx, bude tento element naplněn jen formálně!
Taktéž je jen formálně naplněn v případě klinických událostí:
- SOUPIS.ZPRAV - je zde uveden zástupný pomocný text „soupis zpráv“,
- PATSUM.**** - je zde uveden zástupný pomocný text „souhrn o pacientovi“.
 
 
ktext
pokyny:
Pro přenos formátovaného ekvivalentu vlastního textu (ve formátech rtf, html, ...). 
Je možné uvést více než jednou v různých formátech (typech), obsah musí být ekvivalentní ptext (kromě výjimek v popisu ptext), každý typ může být uveden nejvýše jednou.
 
 
priloha
pokyny:
Pro přenos formátovaného ekvivalentu vlastního textu v externím souboru (ve formátech doc, rtf, html, ...). 
 
Příklad: 
<text autor = ”Odehnal” ><ptext xml:space = ”preserve”>Toto je vlastní text,
Má více řádků.
... </ptext><priloha zdroj = ”vysledky.rtf” typ = ”text/rtf” >Výsledek vyšetření</priloha></text>
 
01 - pokyny společné pro ptext, ktext, priloha:
Při sdělování textové informace je element ptext povinný. 
Jeden blok text obsahuje jednu textovou informaci. Pokud je tedy použit buď ktext nebo odkaz na externí soubor priloha (ale jen jeden z nich), je jejich významový obsah stejný jako u prostého textu ptext (kromě výjimek uvedených v popisu ptext). 
V jednom bloku text se nesmí kombinovat ktext s vložením odkazu na externí soubor priloha. 

*ptext - vlastní prostý text
Blok pro textové zprávy prosté.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


prostý text



xml:space
a

?
fixování konců řádků a mezer
preserve
pokyny:
doporučeno uvádět! 
viz xml:space - pokyny
poznámky:
viz xml:space - poznámky

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
xml:space
pokyny:
Možné hodnoty jsou "default" a "preserve"

Korektní přenos mezer a konců řádků (tzv. white space, - tedy znaků 0x0D, 0x0A, 0x20) je zajištěn parametrem 
elementu xml:space = ”preserve”. Jinak může dojít při zpracování XML procesorem k jejich redukci, což ovšem nemusí vždy vadit.
 
Viz: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006#sec-white-space  kap 2.10
 
 
Příklad:
<ptext xml:space=”preserve”>
 první řádek
 druhý řádek
 apod.
</ptext>
 
poznámky:
Je součástí volajícího datového bloku. 

*ktext - vlastní kódovaný text
Blok pro formátované textové zprávy. Obsahuje vlastní kódovaný text.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


kódovaný text
 



encode
a

1
typ použitého kódování
"NONE", ”Base64”
poznámky:
je součástí volajícího datového bloku 

typ
a

?
typ přílohy
 
např: ”text/rtf”
poznámka:
zadává se typ kódovaného textu

 
[XML Schema]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*ktext
pokyny k celému bloku:
Pro přenos formátovaného textu (ve formátech rtf, html, ...).
Vlastním obsahem je původní soubor překódovaný Base64 (podle MIME RFC 1521). 
Umožňuje tak začlenit tyto zprávy do jednoho souboru se strukturovanými daty DS.
 
Příklad:
<text>
<ptext xml:space=”preserve”>
první řádek
druhý řádek
apod.
</ptext>
<ktext encode=”base64” typ=text/rtf”>
AABA01ADF………….
…………………………….
……………………...........1323DAE
</ktext>
</text>
 
 
typ
Jedná se o MIME Media Type (podle RFC 2046).
rtf - text/rtf
html - text/html
doc - application/msword
docx - application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
pdf - application/pdf
xml 
 
Poznámka:
Viz též: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

*priloha - příloha v externím souboru
Příloha v přípojném externím souboru. Vlastní element obsahuje textový popis obsahu přílohy.
 
{distribuováno od verze 2.01.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny

d


název přílohy



zdroj
a
-255
1
specifikace umístění přílohy
URL, filename
pokyny:
viz zdroj - pokyny

typ
a
-64
?
typ přílohy
extenze jména, Content-type
pokyny:
viz typ - pokyny

 
[XML Schema]    [Příklad]
 
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
 
*priloha
pokyny k celému bloku:
Příloha obsahuje odkaz na externí soubor, obsahující formátovaná textová data, obrazová data nebo jiná binární data. 
Volným textem je uveden popis obsahu přílohy, je přímo obsahem elementu příloha (viz příklady).
 
zdroj
pokyny:
1. Je součástí volajícího datového bloku.
 
2. Zdroj obsahuje název souboru a jeho místa (url). Pokud není uvedena úplná cesta (path) k souboru je jeho umístění stejné jako u zaslaného souboru xml. Konvence zápisu obdobné jako u webových prohlížečů. 
Příklady:
zdroj = ”obrazek.jpg”	stejné umístění jako datový soubor xml
zdroj= ”picture/obrazek.gif”	umístění v adresáři picture
zdroj = ”http://nas.centralni.server.cz/vysledky/obrazky/oko85.tif” 	plně kvalifikovaná cesta
 
typ
pokyny:
Typ obsahuje označení typu souboru - Content type. 
Protože typ může být součástí parametru zdroj, je to nepovinná položka.
Viz tabulka typů 
 
příklad: 
<priloha zdroj = ”obrazek.png” typ = ”image/png” >foto pacienta před léčbou</priloha>
<priloha zdroj = ”http://mujserver.unas.cz/data/jiny_obrazek.jpg” typ = ”image/jpeg” >foto pacienta po léčbě</priloha>

*ilb - laboratorní bloky
Laboratorní bloky typu “laboratorní příručka”, sestavy typu “kontrola kvality”, laboratorní profily aj.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
lp 
e

?
laboratorní příručka XML

pokyny:
pro řídící orgány (sděluje laboratoř)
poznámky:
viz 01

lph 
e

?
laboratorní příručka HTML

pokyny:
pro uživatele laboratorních služeb
(sděluje laboratoř)
poznámky:
viz 01

ehk 
e

?
hodnocení kontrolního cyklu EQA

pokyny:
pro sdělování hodnocení EQA laboratořím
poznámky:
viz 01


e

?
profily

pokyny:
pro sdělování podkladů pro statistické vyhodnocování dat
poznámky:
viz 02


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

01 - poznámky společné pro lp, lph, ehk:
Vzhledem k tomu, že jednotlivé bloky jsou vždy určeny pro jiné odesílatele a příjemce, nenastane v praxi situace, kdy by se vyskytly v rámci bloku ilb současně.

02:
Bude dokončeno až na základě konkrétních potřeb praxe. 

*lp - laboratorní příručka XML 
Sdělení jednoho nebo více záznamů o položkách z Laboratorní příručky ve tvaru XML.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_s_lp
a
-1
1
typ sdělení
B, V
viz seznam hodnot
pokyny:
1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat
2. viz typ_s_lp - pokyny

duvod
a
-255
?
důvod sdělení 
volný text
pokyny:
viz duvod - pokyny

lp_zp 
e

+
vlastní záznam z tabulky položek LP

pokyny:
opakuje se pro každý záznam 
z LP

dat_vb 
a

1
datum a čas vytvoření bloku
formát DTS



[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*lp
poznámky k celému bloku:
Sdělení je určeno především správním orgánům (SZÚ, MZ ČR, zdravotním radům atd.). 
Řešení vychází z normy ISO 15189:2002.
Není určeno pro běžné uživatele laboratorních služeb - pro ty jsou k dispozici jiné formy sdělování údajů z LP  - viz lph .

typ_s_lp
seznam hodnot:
B = sděluje se celá množina záznamů o položkách LČLP z LP
V = sděluje se pouze účelově vybraná množina záznamů o položkách LČLP z LP 

pokyny:
Typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

duvod
pokyny:
Volným textem je sdělen účel sdělení a případné další specifikace nebo poznámky. 

*lp_zp - laboratorní příručka XML - záznam k položce
Jeden záznam k příslušné laboratorní položce z Laboratorní příručky XML (pro speciální využití).

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
klic_nclp
a
-5
1
klíč položky v NČLP
číslo - 5 cifer
pokyny:
1. jen pro národní položky!
2. viz klic_nclp - pokyny

nclpnazlpk
a
-90
1
jméno položky v NČLP
text z NČLP
poznámky:
viz 01

lclpnazevlp1
a
-90
?
jméno položky v LČLP - název pro LP1
text 


lclpnazevlp2
a
-55
?
jméno položky v LČLP - název pro LP2
text
pokyny:
viz 02









nclpsyst32
a
-32
?
název systému - text
text z čís.
poznámky:
viz 01

nclpkomp32
a
-32
?
název komponenty - text
text z čís.
poznámky:
viz 01

nclpdrvl32
a
-32
?
název druhu veličiny - text
text z čís.
poznámky:
viz 01

nclpjedn
a
-20
?
název jednotky národní - text
text z čís.
poznámky:
viz 01

lclpjednl
a
-20
?
název jednotky lokální - text
text z čís.
poznámky:
viz 01

lclpprepfak
a
-8
?
přepočítací faktor (národní/lokální)
číslo
poznámky:
viz 01

nclpproc32
a
-32
?
název procedury - text
text z čís.
poznámky:
viz 01









lclpmat32l
a
-32
?
odebíraný materiál - lokální název
text 
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclpodb_do32l
a
-32
?
odběr do - lokální název
text 
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclpodb_mnj
a
-56
?
odebírané množství - hodnota s jednotkou
strukturovaný text


lclpanal_mnj
a
-56
?
množství pro analýzu - hodnota s jednotkou
strukturovaný text


lclpodbpozn
a
-255
?
pokyny k odběru
volný text
pokyny:
viz 03

lclpklin_info
a
-255
?
nutné klinické informace
volný text
pokyny:
viz 03

lclptransport
a
-255
?
pokyny k transportu
volný text
pokyny:
viz 03

lclpintozjt
a
-56
?
max. čas od získání do zpracování  
(čas s jednotkou a teplotou)
strukturovaný text
pokyny:
viz 02

lclppaupozn
a
-255
?
pokyny k předanalytické úpravě vzorku
volný text
pokyny:
viz 03

lclpstbpozn
a
-255
?
poznámka ke stabilitě
volný text
pokyny:
viz 03









lclpdosr
a
-55
?
dostupnost pro rutinní vyšetření
text 
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclpdoss
a
-55
?
dostupnost pro statimové vyšetření
text
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclpdosodezpozn
a
-255
?
poznámka k dostupnosti
volný text 
pokyny:
viz 03

lclpodezr
a
-55
?
odezva rutinní
text 
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclpodezs
a
-55
?
odezva statimová
text 
(z číselníku)
pokyny:
viz 02

lclptextlp
a
-255
?
poznámka z laboratorní příručky
(další informace)
volný text
pokyny:
viz 03

lclpmez_stand
a
-8
?
mez stanovitelnosti (dolní)
číslo


lclpmez_stanh
a
-8
?
hranice měřícího rozsahu (horní)
číslo


lclppokpac1
a
-45
?
pokyny pro pacienta 1 - odkaz
název pokynu


lclppokpac2
a
-45
?
pokyny pro pacienta 2 - odkaz
název pokynu


lclppokpac3
a
-45
?
pokyny pro pacienta 3 - odkaz
název pokynu


lclppokodd1
a
-45
?
pokyny pro oddělení 1 - odkaz
název pokynu


lclppokodd2
a
-45
?
pokyny pro oddělení 2 - odkaz
název pokynu


lclppokodd3
a
-45
?
pokyny pro oddělení 3 - odkaz
název pokynu



[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

*lp_zp
pokyny k celému bloku:
Řešení vychází z normy ISO EN 15189:2002.
Povinnost je vyznačena z hlediska DS3, ne z hlediska příslušných norem a požadavků.

Do tabulky se neuvádí “typ”, neboť se zde nepřipouští jiné, než z LČLP (lokální).
Do tabulky se neuvádí příznak, zda je položka z “národní části NČLP”, neboť se jiné nepřipouštějí.
Do tabulky se neuvádí stav, neboť se nepřipouští jiné, než distribuované položky LČLP.

klic_nclp
pokyny:
Klíč NČLP slouží pro realizaci vazeb na aktuální tvar NČLP a pro další zpracovávání dat příjemcem.

01 - poznámky společné pro nclpnazlpk, nclpsyst32, nclpkomp32, nclpdrvl32, nclpjedn, lclpjednl, lclpprepfak,nclpproc32 :
Údaj je nabízen duplicitně, neboť příjemce nemusí vždy pracovat s NČLP nebo s aktuálním tvarem NČLP.

02 - pokyny společné pro lclpnazevlp2, lclpmat32l, lclpodb_do32l, lclpintozjt, lclpdosr, lclpdoss, lclpodezr, lclpodezs:
Doporučované položky, které budou nejčastěji sdělovány při zasílání informací o paletě vyšetření nabízené příslušnou laboratoří.

03 - pokyny společné pro lclpodbpozn, lclpklin_info, lclptransport, lclppaupozn, lclpstbpozn, lclpdosodezpozn, lclptextlp:
Sděluje se maximálně prvních 255 znaků textu (v praxi tato délka nebývá překročena). 

*lph - laboratorní příručka hypertextová 
Sdělení jednoho nebo více záznamů o položkách z Laboratorní příručky vytvořené ve tvaru HTML.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_s_lph
a
-1
1
typ sdělení
B, N, O, A
viz seznam hodnot
pokyny:
1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat
2. viz typ_s_lph - pokyny

duvod
a
-255
?
důvod sdělení 
volný text
pokyny:
viz duvod - pokyny

verze_lp
a
8
1
aktuální číslo verze hypertextu LP
tvar:
xx.xx.xx
pokyny:
viz verze_lp - pokyny

start_heslo
a
-40
1
označení startovního hesla hypertextu LP



lphsb 
e

+
soubor z hypertextu LP



dat_vb 
a

1
datum a čas vytvoření bloku
formát DTS



[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*lph
pokyny k celému bloku:
Sdělení je určeno především uživatelům laboratorních služeb (NIS, IS praktického lékaře atd.). 
Řešení vychází z normy ISO 15189:2002.

typ_s_lph
seznam hodnot:
B = sděluje se celá množina souborů k LP 
N = sdělují se pouze nové soubory k LP
O = sdělují se pouze původní aktualizované nebo opravené soubory k LP
A = varianta N a O společně (aktuální novinky a změny)

pokyny:
Typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

duvod
pokyny:
Volným textem je sdělen účel sdělení a případné další specifikace nebo poznámky. 

verze_lp
pokyny:
Číslo verze vytváří a udržuje systém, který LP generuje
Informační systém příjemce může realizovat příslušné kontroly verze. 

*lphsb - soubor z hypertextu LP 
Sdělení jednoho nebo více souborů z hypertextu LP

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
oznaceni
a
-40
1
označení souboru

pokyny:
1. jednoznačná identifikace souboru 
2. označení hesla zasílaného hypertextu

priloha 
e
-255
1
vlastni obsah souboru z hypertextu LP  v přílohovém externím souboru

pokyny:
kde je uložen vlastní obsah v přílohovém externím souboru

int_pril
e

*
interní příloha




[XML Schema]    [Příklad] 

*ehk - externí hodnocení kvality 
Sdělení jednoho záznamu EHK.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_s_ehk
a
1
1
typ sdělení 
I, S, P
viz seznam hodnot
poznámky:
1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat
2. typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

spec_syst
a
-10
1
specifikace kontrolního systému
v současné době pouze:
EQA_SEKK
EQA_JINE 
poznámky: 
viz spec_syst - poznámky

kod_k_c
a
-32
1
kódové označení kontrolního cyklu
text
poznámky:
viz kod_k_c - poznámky

priloha 
e
-255
1
vlastni obsah sdělení (sestava) v přílohovém externím souboru

poznámky:
kde je uložen vlastní obsah v přílohovém externím souboru

int_pril
e

*
interní příloha
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Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

typ_s_ehk
seznam hodnot:
I = běžné individuální sdělení hodnocení kontrolního cyklu pro jednoho příjemce (standardní)
S= speciální individuální sdělení pro jednoho příjemce (mimořádné)
P = sumární přehled hodnocení kontrolního cyklu za určité období (pro více příjemců)

spec_syst
poznámky:
V současné době přichází do úvahy pouze kontrolní systém EHK firmy SEKK. Po vzniku dalších bude na přání číselník doplněn.

kod_k_c
poznámky:
V současné době nejsou číselníky standardizovány, každý  provozovatel EQA má číselník svůj.
Z hlediska DS se jedná o volný text, z hlediska provozovatele EQA (a následně uživatele) se jedná o číselníkový údaj. 

*ilc - číselníky 
Číselníky pro IS.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
lc 
e

+
laboratorní číselník

poznámky:
1. může být sdělováno více číselníků různých typů
2. viz lc - poznámky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

lc
poznámky:
Mohou být sdělovány číselníky generované programem ČLP, systémem SLP nebo obecně jiné číselníky.
Slouží především pro sdělování číselníků pro DS, nejčastěji z LIS nebo z NIS. 

*lc - číselník 
Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného číselníku nebo číselníku celého.

{distribuováno od verze 3.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_s_lc
a
1
1
typ sdělení
N,O,A,B
viz seznam hodnot
poznámky:
co se sděluje a jak sdělení zpracovat

vyznam
a
3
1
významnost a obsah sdělení
UNR, UNM,
ULR, ULM,
JXP, JXF
viz seznam hodnot
poznámky:
významnost sdělení (jak s ním nakládat)

verze_puv
a
8
1
číslo verze číselníku, který byl aktualizován
ve tvaru
xx.xx.xx
pokyny:
viz verze_puv - pokyny

verze_akt
a
8
1
číslo verze číselníku po jeho aktualizaci
ve tvaru
xx.xx.xx
poznámky:
viz verze_akt - poznámky

ciselnik
a
-20
1
označení číselníku (název číselníku)

pokyny:
jednoznačná identifikace
poznámky:
viz ciselnik - poznamky

priloha 
e
-255
1
vlastni obsah číselníku (nebo jeho deklarované části) v přílohovém externím souboru

poznámky:
kde je uložen vlastní obsah v přílohovém externím souboru

int_pril
e

*
interní příloha




[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

typ_s_lc
seznam hodnot:
B = sděluje se celá množina záznamů z příslušného číselníku (tj. sděluje se celý číselník) 
N = sdělují se pouze nové záznamy z příslušného číselníku
O = sdělují se pouze původní aktualizované nebo opravené záznamy z příslušného číselníku
A = varianta N a O společně (aktuální novinky a změny)

vyznam
seznam hodnot:
UNR = řádný upgrade národních číselníků DS - zpracovat povinně
UNM = mimořádný upgrade národních číselníků DS - zpracovat fakultativně (bude součástí budoucího národního upgrade řádného)
ULR = řádný upgrade lokálních číselníků DS - zpracovat povinně
ULM = mimořádný upgrade lokálních číselníků DS - zpracovat fakultativně (bude součástí budoucího lokálního upgrade řádného)  
JXP = sdělení jiných číselníků než oficiálních číselníků DS - zpracovat povinně
JXF = sdělení jiných číselníků než oficiálních číselníků DS - zpracovat fakultativně

verze_puv
pokyny:
Uvádí se původní verze číselníku verze_puv, jehož aktualizací vznikne číselník aktuální (nové) verze verze_akt.
Informační systém příjemce může realizovat příslušné kontroly verze.

verze_akt
poznámky:
Řádné upgrade mají vždy číslo subverze (poslední dvojčíslí v položce verze_akt) = 01 a mají v položce vyznam UNR nebo ULR.
Řádné upgrade musejí být příjemcem akceptovány a zpracovány (pokud příjemce nerealizuje upgrade jinou vhodnou cestou).

Mimořádné upgrade mají vždy číslo subverze vyšší než 01a příjemce je nemusí povinně zpracovat. Obsah mimořádného upgrade bude vždy součástí budoucího upgrade řádného.

Upgrade národních číselníků i lokálních číselníků se vždy týkají pouze číselníků vázaných k DS (UNR, UNM, ULR, ULM).

Národní upgrade se týkají všech národních číselníků a upgarde je distribuován na popud národního správce národních číselníků.

Lokální upgrade se týkají lokálních číselníků (ve verzi DS2 i DS3 se týkají jen laboratorních číselníků) a upgrade je distribuován na popud správce lokálních číselníků (standardně prostřednictvím programu ČLP nebo systému SLP).

Jiné číselníky (JXP, JXF) se netýkají oficiální verze DS a slouží k obecnému sdělování číselníků mezi komunikujícími stranami.

ciselnik
poznámky:
Pod tímto označením (názvem) jsou číselníky definovány, popisovány a identifikovány (název souboru s obsahem tohoto číselníku). 

*ihe - data pro hygienu a epidemilogii 
Hlášení a sestavy pro HEM.

{připraveno od verze 3.01.01, podrobnější informace - viz níže} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny






poznámky:
viz 01


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, poznámky:

01:
Vyšetření pitné vody je realizováno cestou DS4, ale nebylo možné zapracovat příslušné bloky do struktur DS4 z důvodů legislativních požadavků - struktury pro sdělování vyšetření pitné vody jsou definované vyhláškou, která vyplývá z příslušného zákona. Proto bylo nutné agendu zcela oddělit. Z hlediska agendy se jedná o samostatný celek, z hlediska struktur se jedná o „virtuální součást“ DS4. 

*ku_z_propz - propouštěcí zpráva
Sdělovaná propouštěcí zpráva pacienta. 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ku_z_propz_admu

e

1
administrativní údaje
A.1.

pokyny: 
povinný blok

ku_z_propz_dvp

e

*
dříve vyslovená přání
A.2.1.

pokyny: 
požadovaný blok;
pro více přání volán opakovaně

ku_z_propz_urg

e

1
urgentní informace
A.2.2.

pokyny: 
povinný blok

ku_z_propz_hosp

e

1
údaje o hospitalizaci
A.2.3.

pokyny: 
povinný blok

ku_z_propz_sprij

e

?
stav při přijetí
A.2.4.

pokyny: 
volitelný blok

ku_z_propz_anam

e

?
anamnéza
A.2.6.

pokyny: 
volitelný blok

ku_z_propz_prubh

e

1
průběh hospitalizace
A.2.7.

pokyny: 
povinný blok

ku_z_propz_sprop

e

1
stav při propuštění
A.2.8.

pokyny: 
povinný blok

ku_z_propz_dopor

e

?
doporučení
A.2.9.

pokyny: 
požadovaný blok

vrnAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Vlastní kompletní text sdělení (pouze v textové formě) je sdělován v položce „text“ v bloku ku_z.
V tomto bloku ku_z_propz je sdělován formalizovaně. 
Významově jsou obě sdělení obdobná - nejsou v rozporu. Formalizované je podrobnější a dále automaticky zpracovatelné.

Poznámka:
Firemní blok je zařazen pouze do tohoto bloku, v dalších vložených není a nebude. 

*ku_z_propz_admu - propouštěcí zpráva - administrativní údaje
Propouštěcí zpráva pacienta - A.1 - administrativní údaje (povinné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny






Upozornění:
Řada administrativních údajů je v DASTA sdělována v nadřazených blocích - viz informace pod tabulkou.






identifikace pacienta 
A.1.1









viz pokyny pod tabulkou
(povinné)





kontaktní informace pacienta A.1.2









viz pokyny pod tabulkou
(požadované)





zdravotní pojištění 
A.1.3









viz pokyny pod tabulkou
(požadované)





informace o zamýšleném příjemci dokumentu 
A.1.4



p_pracovnik

e

?
příjemce dokumentu - pracovník

Datový blok pracovník.
Identifikační číslo zdravotnického pracovníka. 
V případě, kdy příjemcem není zdravotnický pracovník, např. pacient, měl by být použit vhodný osobní identifikátor.
(požadované)

p_pracoviste

e

?
příjemce dokumentu - pracoviště

Datový blok pracoviste.
(požadované)






autor dokumentu 
A.1.5



a_pracovnik
e

1
autor dokumentu - pracovník

Datový blok pracovník.
Autor dokumentu dle zákona 372/2011 §54 odst. (3)
Identifikační číslo zdravotnického pracovníka (nebo informačního systému), který provedl zápis do zdravotnické dokumentace. 
(povinné)

a_pracoviste
e

1
autor dokumentu - pracoviště

Datový blok pracoviste.
Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno autorem dokumentu.
(povinné)

dat_a_mod

e

1
datum a čas poslední modifikace autorem
formát DTS
Datový blok dat_xx.
(povinné)





ověření dokumentu 
A.1.6



o_pracovnik
e

?
ověření dokumentu - pracovník

Datový blok pracovník.
Identifikační číslo zdravotnického pracovníka, který ověřil dokument. 
Osoba ověřující dokument se uvádí pouze pokud je odlišná od autora dokumentu. V případě propouštěcí zprávy jde o ošetřujícího lékaře, který měl pacienta v péči na propouštějícím oddělení.
(požadované)

o_pracoviste
e

?
ověření dokumentu - pracoviště

Datový blok pracoviste.
Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno osobou, která dokument ověřila.
(požadované)

dat_overeni
e

?
datum a čas ověření dokumentu
formát DTS
Datový blok dat_xx.
(požadované)





za dokument zodpovídá 
A.1.7



z_pracovnik
e

?
zodpovídající pracovník

Datový blok pracovník.
Identifikační číslo zdravotnického pracovníka, který zodpovídá za celkový obsah dokumentu. Primář či vedoucí oddělení, který zodpovídá za propouštěcí zprávu jako celek. Může být totožný s ověřujícím pracovníkem.
(požadované)

z_pracoviste
e

?
zodpovídající pracoviště

Datový blok pracoviste.
Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno osobou, která zodpovídá za obsah dokumentu.
(požadované)

dat_autorizace
e

?
datum a čas autorizace dokumentu

Datový blok dat_xx.
(požadované)





metadata dokumentu 
A.1.8



kat_dokum
e
-8
1
kategorie dokumentu kódem
A.1.8.2

Kód dle LOINC, vkládá se fixně:
34105-7
(povinné)

stav_dokum
e
1
1
stav dokumentu
A.1.8.3
seznam hodnot:
P=předběžný, F=finální,  Z=změněný
Interní číselník: P, F, Z.
V DASTA svázáno s typem KU:
P - H.PROPPREDBZF
F - H.PROPZF
Z - doplnění, změna pro obě KU
(povinné)

dat_dokum

e

1
datum a čas vytvoření dokumentu 
A.1.8.4
formát DTS
Datový blok dat_xx.
Vztahuje se k celé propouštěcí zprávě, čili k bloku ku_z_propoz.
(povinné)

verze_dokum
e

?
verze dokumentu
A.1.8.9
volný text

(požadované)

spr_dokum

e

1
správce dokumentu
A.1.8.6
volný text
Datový blok pracoviste.
Název a identifikační údaje subjektu, který dokument spravuje. Alias technický správce dokumentu.
(organizace, nemocnice)
(volitelné)





elektronické podpisy 
A.1.9









viz pokyny pod tabulkou
(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Další položky uvedené v dokumentu „A.1. administrativní údaje“ se přebírají z nadřazených bloků:

- *ip:
Jedná se o položky:
A.1.1.1 křestní jméno (povinné)
A.1.1.2 příjmení (povinné)
A.1.1.3 datum narození (požadované)
A.1.1.4 identifikátor pacienta (požadované)
A.1.1.5 státní občanství (požadované)
A.1.1.6 úřední pohlaví  (povinné)

-ip - *jazyk:
A.1.1.7 komunikační jazyk (volitelné)

-ip - *a:
A.1.2.1 adresa (adresy) pacienta (požadované)
A.1.2.2 telekomunikační kontakty pacienta (požadované)
A.1.2.3 preferovaný lékař a další lékaři pacienta (požadované)
A.1.2.4 zákonní zástupci pacienta a další osoby (požadované)

-ip - *p:
A.1.3   údaje o zdravotní pojišťovně (požadované)

-ip - ku - *ku_z:
A.1.8.1 ID dokumentu - viz idku a iid (povinné)
A.1.8.7 důvěrnost dokumentu - viz duvernost a duverne (povinné)
A.1.8.8 jazyk dokumentu - viz element jazyk_dok (požadované)
A.1.8.5 název dokumentu - viz element nazev (povinné)


Elektronický podpis (A.1.9.1) a časové razítko (A.1.9.2)  jsou řešené v nadřazených blocích DASTA (požadované). 

*ku_z_propz_anam - propouštěcí zpráva - anamnéza
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.6 - anamnéza (volitelné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
info / změny




osobní anamnéza



anam_prob
e

*
zdravotní problémy
A.2.6.1.1

každý problém samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

anam_zpi
e

*
zdravotní pomůcky a implantáty
A.2.6.1.2

každý prostředek samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok: uniz
anam_vyk
e

*
významné výkony
A.2.6.1.3

každý výkon samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok chv
anam_oc
e

*
očkování
A.2.6.1.4

každé očkování samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok ocz




epidemiologická anamnéza




anam_inf
e

*
infekční kontakty 
A.2.6.1.5.1

každý kontakt samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

anam_infc
e

*
cestovatelská anamnéza
A.2.6.1.5.2

každá cesta samostatně,
volá se opakovaně
(volitelné)





rodinná anamnéza
 



anam_rao
e

*
příbuzné osoby
A.2.6.2

každá osoba samostatně,
volá se opakovaně
(volitelné)

anam_sa

e

?
sociální anamnéza
A.2.6.3
 








společenské uplatnění
A.2.6.3.1

jednorázově
(volitelné)





vzdělání
A.2.6.3.2

jednorázově
(volitelné)





bydlení
A.2.6.3.3

jednorázově
(volitelné)





rodinná situace
A.2.6.3.4

jednorázově
(volitelné)





abusus




anam_aba
e

*
alkohol
A.2.6.4.1

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

anam_abk
e

*
kouření
A.2.6.4.2

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

anam_abd
e

*
drogy
A.2.6.4.3

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

anam_abj
e

?
jiné závislosti
A.2.6.4.4
 

jednorázově
(volitelné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Pro komplexnější přehled a orientaci v problematice rozsáhlého bloku „anamnéza“ je k dispozici souhrnný přehledný popis:
ku_z_propz_anam_informativní

*ku_z_propz_dopor - propouštěcí zpráva - doporučení
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.9 - doporučení (požadované)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




plán péče,  
další doporučení po propuštění
A.2.9.1



pp_nazev
e

?
název plánu péče
A.2.9.1.1
volný text
Zadání prostým volným textem či výběr z definovaných šablon.
(požadované)

pp_nemstav

e
-10
*
onemocnění či stavy, 
na které se plán vztahuje
A.2.9.1.2

Datový blok mknorpha.
MKN-10
Orphacode
SNOMED CT
(požadované)

popis_dopor
e

?
popis doporučení
A.2.9.1.3
volný text
Popis typu a povahy plánu péče.
(požadované)

ppo_dat_od

e

?
období plánu péče od
A.2.9.1.4
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Období, ve kterém by měl být plán péče realizován - údaj od.
(požadované)

ppo_dat_do
e

?
období plánu péče do
A.2.9.1.4
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Období, ve kterém by měl být plán péče realizován - údaj do.
(požadované)

pp_podrob
e

*
další podrobnosti plánu
A.2.9.1.5
volný text
Zadá lékař, nebo vybere z definovaných šablon.
(požadované)

pp_aktivita

e

*
aktivita
A.2.9.1.6

Jednotlivé aktivity plánu, 
opakuje se pro každou z aktivit.
(požadované)





souhrn medikace
A.2.9.2



medikace
e

1
souhrn medikace po propuštění
A.2.9.2

Datový blok le (dat_ab se nevyplňuje).

Souhrnná informace o medikaci, doporučené na období po propuštění, s vyznačením, zda se jedná o medikaci změněnou či nově zahájenou. Přehled je oproti dosavadním zvyklostem doplněn o medikaci ukončenou.

Pokyny:
Viz TAB 1 (níže).

(povinné)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:


Pokyny a informace k položce medikace:


















TAB 1.
Položky z Data Setu CZ HDR  
A.2.9.2      Souhrn medikace
 
Popis položky z Data Setu CZ HDR
mapování na položku DASTA - blok lez

(nově doplněno do lez v DS 04.25.01)
(navíc v lez)
A.2.9.2.1   Stav
Stav identifikuje změny v medikaci v průběhu hospitalizace. Položka je důležitá pro rozlišení medikace ukončené, změněné či nově podávané v průběhu hospitalizace.
1..1
ind_oprav_sd
U = ukončená medikace
Z = změna dávkování
P = započatá (nově podávané)
B = bez medikace
A.2.9.2.2   Indikace 
Důvod medikace. Důvod může být popsán textem případně odkazem na zdravotní důvod (zdravotní problém v seznamu problémů).
0..1
ind_m_text
(prostý volný text)

ind_m_kod 
(viz datový blok mknorpha - opakuje se)
A.2.9.2.3   Důvod změny medikace
Důvod změny medikace vyjádřený textem případně kódem (např. Nevhodné/nedostatečné dávkování, interakce léků apod.).
0..1
zmena_m_text
(prostý volný text)

zmena_m_kod
číselník:
nevhodné dávkování
nedostatečné dávkování
interakce léků
jine
A.2.9.2.4   Kód SÚKL
Kód léčiva dle databáze SÚKL.
1..1
kod_lek
A.2.9.2.5   Název léčivého přípravku
Registrovaný název léčiva dle databáze léčivých přípravků.
1..1
nazev_lek
(prostý volný text na max 70 zn)

gene_lek
(prostý volný text na max 70 zn)

kod_atc 
(váže se k léku samotnému)
A.2.9.2.6   Aktivní látky
Seznam aktivních látek v léčivu odvozený od záznamu HVLP nebo IVLP přípravku v databázi SUKL (DLP). Aktivní látky jsou uváděny názvem a případně také kódem ATC či IDMP dle registru substancí SRS.
0..*
aktivni_latka
(opakuje se pro jednotlivé aktivní látky)
A.2.9.2.7   Síla
Síla aktivní léčivé látky obsažené v léčivém přípravku. Síla se vyjadřuje ve vztahu k jednotce podání. Např. 500mg v tabletě.
0..*
sila_leku
(prostý volný text na max 55 zn)
A.2.9.2.8   Forma léčiva
Léková forma obsažená v balení vyjádřená kódem. Např. Sirup, tableta apod.
forma_klic

forma_text

A.2.9.2.9   Dávkování
Frekvence a počet jednotek podání volným textem nebo formalizovaně.
0..*
rozpis_v
(volný text ma max 50 znaků)

magistraliter
(prostý volný text na max 255 zn)
A.2.9.2.10 Cesta podání
Cesta podání.
0..1
apl_cesta_klic
apl_cesta_text
A.2.9.2.11 Podávání 
Časový interval kdy pacientovi byla, případně nebyla medikace podávána.
0..1
dat_od
dat_do
A.2.9.2.12 Délka vybavení
Počet dnů, na který byl pacient vybaven léčivem. Vybavením se myslí buď předání léčiva, nebo vypsání receptu. 
Pokud pacient daným léčivem nebyl vybaven (např. pokud má pacient dostatečnou zásobu léčiva), lékař zaznamená hodnotu 0.
1..1
delka_vyb


V bloku lez je nyní navíc ještě:

místo_apl_klic = místo aplikace
místo_apl_text
instrukce_pac = instrukce pacientovi
velikost_baleni = velikost balení


*ku_z_propz_dvp - propouštěcí zpráva - dříve vyslovené přání
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.1 - dříve vyslovené přání (požadované)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_dvp
e

1
datum a čas vyjádření přání
A.2.1.1.1
formát DT

(povinné)

dvp_typ
e
-16
1
typ přání
A.2.1.1.2
[Z_DVP] #!, 
položka klic

Nyní lze zadávat kódem:
neresuscitovat,
plná moc,
jiné
Vychází z číselníku SNOMED CT, bude namapováno.
(povinné)

dvp_koment
e

?
komentář k projevenému přání 
A.2.1.1.3
text

(volitelné)

dvp_dotstav





e
-10
*
dotčený stav
A.2.1.1.4
kód dle 
MKN-10, O, nebo Orphacode,
nebo 
SNOMED CT

Datový blok mknorpha.
Stav (zdravotní problém), na který se přání vztahuje. 
Přání může být vztaženo pouze k určitému zdravotnímu problému či množině problémů.
(požadované)

dvp_dokum




e

1
dokument, vlastní vyslovené přání
A.2.1.1.5

Datový blok text.
Vlastní předmět přání,
fotokopie dokumentu, nebo elektronický dokument, mající náležitosti požadované zákonem.
(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Slouží k uložení jednoho vysloveného přání k příslušnému času. Pokud je přání více, blok je volán opakovaně. 

*ku_z_propz_h_p - jednotlivý pobyt na oddělení pro propouštěcí zprávu - údaje o hospitalizaci
Propouštěcí zpráva pacienta - údaje o pobytu na oddělení - A.2.3.6 (požadované)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_pob_od
e

1
pobyt na oddělení od
A.2.3.6.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.
(povinné)

dat_pob_do
e

1
pobyt na oddělení do
A.2.3.6.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.
(povinné)

odd_kod
e

?
identifikátor oddělení
A.2.3.6.2
číselník
Úplný kód pracoviště (oddělení) dle NRPZS (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb).
(požadované)

odd_naz
e
-80
1
název oddělení
A.2.3.6.3
volný text
Název pracoviště (oddělení).
(povinné)

odd_adr

e

+
kontakty na oddělení
A.2.3.6.4

Datový blok adresa a.
Adresy a telekomunikační kontakty na uvedené oddělení.
(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Poznámka:
Datový blok je volán z bloku ku_z_propz_hosp pro každý samostatný pobyt pacienta na oddělení během hospitalizace. 

*ku_z_propz_hosp - propouštěcí zpráva - údaje o hospitalizaci
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.3 - kontakt se zdravotními službami (povinné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typ_kontaktu
e
-3
1
typ kontaktu (hospitalizace)
A.2.3.1
seznam hodnot:
IMP=standardní hospitalizace
SS=jednodenní hospitalizace
Interní číselník: IMP, SS.

(povinné)

hospital_text
e
-255
?
poznámka k hospitalizaci
A.2.3.2
volný text


(volitelné)





příjem
A.2.3.3



urg_prij
e
1
?
urgentnost přijetí
A.2.3.3.1
[PrijetiPacientaKHospitalizaci] #!, položka kod
Neodkladný, plánovaný, nebo jiný příjem.
Viz číselník ÚZIS:
PrijetiPacientaKHospitalizaci
(požadované)

dat_prij
e

1
datum a čas přijetí
A.2.3.3.2
formát DT
Datový blok dat_xx.
(povinné)

prij_pracovnik
e

?
přijímající lékař
A.2.3.3.3 + A.2.3.3.4

Datový blok pracovnik, obsahující minimálně:
ID, jméno, příjmení
(požadované)

zdroj_prij
e
1
?
zdroj - doporučení k přijetí
A.2.3.3.5
[DoporuceniHospitalizace] #!, položka kod
Odkud pacient do zařízení přišel, resp. kdo jej k hospitalizaci doporučil.
Viz číselník ÚZIS:
DoporuceniHospitalizace
(požadované)

dop_pracovnik
e

?
doporučující lékař
A.2.3.3.6 + A.2.3.3.7

Datový blok pracovnik, obsahující minimálně:
ID, jméno, příjmení
(požadované)

dop_pracoviste
e

?
doporučující zařízení
A.2.3.3.8

Datový blok pracoviste,
obsahující minimálně:
ID, název, kontakty
(požadované)





důvod přijetí
A.2.3.4



duv_prij_kod



e
-10
*
důvod přijetí - kód
A.2.3.4.1
kód dle
MKN-10, O,
nebo
Orphacode
Datový blok mknorpha.
Důvod přijetí kódem problému.
Lze uvést i jen volným textem v položce duv_prij_text.
(požadované)

duv_prij_text
e

?
důvod přijetí - text
A.2.3.4.1
volný text
Přednostně se uvádí kódem v položce duv_prij_kod.
(požadované)

duv_prij_kom
e

?
důvod přijetí - komentář
A.2.3.4.2
volný text
Komentář k důvodu přijetí.
(volitelné)

po_prij_kod
e

?
právní okolnosti přijetí - kód
A.2.3.4.1
číselník
Viz číselník ÚZIS:
PravniOkolnostiHospitalizace
Viz informace pod tabulkou.
(požadované)
číselník bude vytvořen 
a doplněn
po_prij_text
e

?
právní okolnosti přijetí - text
A.2.3.4.1
volný text
Přednostně se uvádí kódem v položce po_prij_kod.
(požadované)





propuštění
A.2.3.5



dat_prop
e

1
datum a čas propuštění
A.2.3.5.1
formát DT
Datový blok dat_xx.

(povinné)

cil_prop
e
-255
?
cíl propuštění
A.2.3.5.2
volný text
Prostý volný text.
Zadává se výběrem ze seznamu. 
Klasifikace místa, kam byl pacient propuštěn, nebo přeložen.
(požadované)

prop_pracoviste

e

?
propuštěn kam
A.2.3.5.3

Datový blok pracoviste, obsahující minimálně: 
ID, název, adresy
(požadované)





pobyt na oddělení 
A.2.3.6



ku_z_propz_h_p

e

+
pobyt na oddělení
A.2.3.6

Pobyty na jednotlivých odděleních během hospitalizace. Výčet všech.
(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:


Informace k číselníku k položce po_prij_kod (číselník PravniOkolnostiHospitalizace bude vytvořen jako číselník ÚZIS a začleněn do datového bloku DASTA):
Při hlášení do národního registru hospitalizovaných se používá číselník DuvodPrijetiKHospitalizaci. 
Kód
Název
1
ochranná léčba
2
sociální důvod
3
diagnostický
4
léčebný
5
jiný
7
jednodenní péče

Z výčtu hodnot číselníku je patrné, že potřebám vyjádření právních okolností přijetí odpovídá pouze „ochranná léčba“ a číselník je pro potřebu PZ v této podobě nevhodný. Právní okolnosti přijetí pacienta k hospitalizaci musí odpovídat platnému právnímu rámci, který bývá odlišný v různých zemích. Nelze proto použít existující evropské modely (resp. lze se pouze inspirovat přístupem různých zemí). Proto navrhujeme zavedení nového národního klasifikačního systému, vycházejícího z platného znění zákona o zdravotních službách, a to včetně jeho možného mapování na mezinárodní terminologii SNOMED CT.
V číselníku PravniOkolnostiHospitalizace se bude pracovat s položkami Kód a Název a mapováním na SNOMED CT.

Kód
Název
Popis
Mapování na SNOMED CT
3435
Se souhlasem pacienta či jeho zákonného zástupce
Hospitalizace se souhlasem pacienta dle §34 nebo §35
-
38-1a1
Ochranná léčba rozhodnutím soudu
Ochranná léčba dle §38 písm. 1a) odst. 1.
70755000 | Hospital admission, by legal authority (commitment) (procedure)
38-1a2
Nařízená izolace
Nařízená izolace dle §38 písm. 1a) odst. 2
1505002 | Hospital admission for isolation (procedure)
38-1a3
Nařízené vyšetření
Nařízené vyšetření dle §38 písm. 1a) odst. 3
70755000 | Hospital admission, by legal authority (commitment) (procedure)
38-1b
Závažné ohrožení sebe či okolí z důvodu duševního stavu nebo vlivu návykové látky
Hospitalizace dle §38 písm. 1b)
18038006 | Protection of surroundings from individual (procedure) |
38-1c
Neodkladná péče bez možnosti získání souhlasu
Zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči dle §38 písm. 1c)
183452005 | Emergency hospital admission (procedure) |
38-2
Podezření na týrání či zanedbání péče
Nezletilý pacient bez souhlasu zákonného zástupce dle §38 písm. 2
386497007 | Child abuse prevention (procedure) |


*ku_z_propz_prubh - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7 - průběh hospitalizace (povinné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




diagnostický souhrn
A.2.7.1



ku_z_propz_prubh_p

e

+
problémy 

Diagnostický souhrn obsahuje všechny problémy/diagnózy, které měly vliv na péči během daného hospitalizačního případu či je důležité je zaznamenat z důvodu zajištění kontinuity péče. Diagnostický souhrn rozlišuje, v souladu s mezinárodním doporučením, problémy/diagnózy aktivní, problémy vzniklé v průběhu hospitalizace a neaktivní problémy/diagnózy. Diagnostický souhrn obsahuje všechny stavy tak, jak byly rozpoznány na konci hospitalizace, po všech vyšetřeních.
(povinné)





významné výkony
A.2.7.2



chv
e

+
významné chirurgická i jiné výkony

Operace a ostatní „instrumentální“ intervence (endoskopické, intravaskulární) provedené v průběhu hospitalizace a významné pro kontinuitu péče.
Do této sekce nepatří čistě diagnostické výkony (MRI, CT a pod.). Pokud nebyl proveden žádný významný výkon, musí být tento fakt explicitně uveden pomocí kódu IPS Absent and Unknown Data.
Poznámka:
Další, méně významné výkony, se vkládají samostatně níže.
(povinné)
mapování na
stávající datový blok
chv
viz TAB 1




zdravotní pomůcky a implantáty
A.2.7.3



uniz
e

+
zdravotní pomůcky a implantáty

Zavedené implantáty a používané zdravotní pomůcky (zdravotnické prostředky), které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat poskytování zdravotních služeb (diagnostiku i léčbu). Dále také zdravotnické prostředky odebrané v průběhu hospitalizace. 
Pokud je sekce prázdná, musí být explicitně uveden důvod pomocí kódového systému IPS Absent and Unknown Data.
(povinné)
mapování na
stávající datový blok
uniz
viz TAB 2




významná léčba, další výkony
A.2.7.4




ku_z_propz_prubh_d

e

*
další výkony a významná léčba

Poskytnutá léčba, kterou nelze jednoznačně označit za významný výkon (ve smyslu předchozí definice), ale je významná – typicky chemoterapie, radioterapie, očišťovací metody (dialýza, hemoperfuze), metody podpory oběhu (kontrapulzace apod.), podání krevních derivátů případně další.
(volitelné)





medikace (vybraná léčba v průběhu hospitalizace)
A.2.7.5



le

e

?
medikace v průběhu hospitalizace
 

Vybraná medikamentózní léčba v průběhu hospitalizace. Uvedou se ty léčivé přípravky, jejichž podávání bylo během hospitalizace ukončeno nebo pokračuje po propuštění pouze krátkodobě, přitom znalost jejich podání je významné pro další zdravotní péči (antibiotika kromě zcela rutinních, kortikosteroidy ve vysokých dávkách apod.)
Léčivé přípravky, jejichž podávání bylo zahájeno během hospitalizace, ale je doporučeno i po propuštění, budou uvedeny v souhrnné tabulce v bloku Doporučení.
(požadované)
mapování na
stávající datový blok
lez
viz TAB 3




výsledky významných vyšetření
A.2.7.6



ku_z_propz_prubh_v

e

+
výsledky významných vyšetření

Výsledky významných funkčních, diagnostických a zobrazovacích vyšetření pro zajištění kontinuity péče, provedených v průběhu hospitalizace. Výsledky objednané, ale dosud nedodaných vyšetření (status = "registered") by měly být prezentovány odděleně od výsledků již dodaných.
(požadované)





klinický souhrn
A.2.7.7
 




ku_z_propz_prubh_s

e

+
klinický souhrn

Podrobný popis důvodu a průběhu hospitalizace (za celou hospitalizaci) strukturovaný dle jednotlivých problémů. Klinické shrnutí může být zakončeno klinickou úvahou (dif. diagnostika, vysvětlení souvislostí apod.) u klinicky složitých stavů.
(povinné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Pro komplexnější přehled a orientaci v problematice rozsáhlého bloku „průběh hospitalizace“ je k dispozici souhrnný přehledný popis:
ku_z_propz_prubh_informativní


Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovými bloky chv (TAB 1), uniz (TAB 2) a lez (TAB 3):


TAB 1:
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




významné výkony
A.2.7.2

vložený blok, opakuje se…
mapování na datový blok
chv - TAB 1
vyk_kod
e

?
kód výkonu
A.2.7.2.1
kód dle 
SNOMED CT
Číselník DASTA EPROC, číselník je mapovaný na SNOMED CT.
(volitelné)
chv:
chvps_klic
vyk_popis
e

1
popis výkonu
A.2.7.2.2
volný text
Popis výkonu volným textem.
(povinné)
chv:
chvps_text
vyk_lokal
e

?
anatomická lokalizace výkonu
A.2.7.2.3
Řízená terminologie dle SNOMED CT
SNOMED CT
< 442083009 | Anatomical or acquired body structure (body structure) |
(požadované)
chv:
alv_text
alv_form
vyk_dat
e

?
datum provedení výkonu
A.2.7.2.4
formát 
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)
chv:
dat_vyk
vyk_duvod_text
e

?
důvod provedení - text
A.2.7.2.5
volný text

(požadované)
chv:
duvod_text
vyk_duvod_kod
e

?
důvod provedení - kód
A.2.7.2.5
kód MKN-10,
Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
(požadované)
chv:
duvod_kod
vyk_vysled
e

?
výsledek výkonu
A.2.7.2.6
kód dle SNOMED CT
Číselník dle SNOMED CT:
385669000| Úspěšný
385671000| Neúspěšný
385670004| Částečně úspěšný
(volitelné)
chv:
vysledek
vyk_kompl_kod
e

*
komplikace výkonu
A.2.7.2.7
 
kód MKN-10,
Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
(požadované)
chv:
komplikace
vyk_zprost
e

*
použitý zdravotnický prostředek
A.2.7.2.8
volný text
Zdravotnický prostředek, který byl implantován, odstraněn nebo s ním bylo jinak manipulováno (kalibrace, výměna baterie, nasazení protézy atd.).
(požadované)
chv:
zdrav_prost










TAB 2:

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




zdravotní pomůcky a implantáty
A.2.7.3

vložený blok, opakuje se…
mapování na datový blok
uniz - TAB 2
zpi_popis_text
e

1
popis zdravotnického prostředku - text
A.2.7.3.1
volný text
Popis zdravotnického prostředku (implantovaného či externího) volným textem.
(povinné)
uniz:
u_uniz
zpi_popis_kod
e

?
popis zdravotnického prostředku - kód
A.2.7.3.1

Číselník DASTA ENAHRADY,
číselník je mapovaný na SNOMED CT.
uniz - unizf:
niz_klic
niz_text
zpi_ident
e

?
identifikátor prostředku
A.2.7.3.2

Normalizovaný identifikátor, např. UDI, dle nařízení EU 2017/745.
(volitelné)
uniz - unizf:
niz_ident
dat_zaved_zp
e

1
datum zavedení 
A.2.7.3.3
formát
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Datum implantace či počátku užívání zdravotnického prostředku. Může být uvedeno i přibližné datum, pokud přesné datum není známo.
(požadované)
uniz:
dat_du
dat_odstr_zp
e

?
datum odstranění 
A.2.7.3.4
formát
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Datum explantace či ukončení užívání zdravotnického prostředku. Může být uvedeno i přibližné datum, pokud přesné datum není známo.
(požadované)
uniz:
dat_up
zpi_duvod_text
e

?
důvod použití - text
A.2.7.3.5
volný text
Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený textem. 
(volitelné)
uniz:
duvod_text
zpi_duvod_kod
e

*
důvod použití - kód
A.2.7.3.5
kód dle 
MKN-10, O,
Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený kódem zdravotního problému.
(volitelné)
uniz:
důvod_kod










TAB 3:

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




medikace (vybraná léčba v průběhu hospitalizace)
A.2.7.5

vložený blok, opakuje se…
mapování na datový blok
lez - TAB 3
med_ind_text
e

?
indikace - text
A.2.7.5.1
volný text
Důvod medikace textem.
(požadované)
lez:
ind_m_text
med_ind_kod
e

?
indikace - kód
kód dle 
MKN-10, O,
Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
Důvod medikace kódem.
(požadované)
lez:
ind_m_kod
med_kod
e

?
kód SÚKL
A.2.7.5.2

Kód léčiva dle databáze SÚKL.
(požadované)
lez:
kod_lek
med_nazev_lp
e

?
název léčivého přípravku
A.2.7.5.3

Registrovaný název léčiva dle databáze léčivých přípravků.
(požadované)
lez:
nazev_lek
med_akt_lat
e

*
aktivní látky
A.2.7.5.4

Opakuje se pro jednotlivou aktivní látku. 
(volitelné)
lez:
aktivni_latka
med_sila
e

?
síla
A.2.7.5.5


(volitelné)
lez:
sila_leku
med_forma_kod
e

?
forma léčiva - kód
A.2.7.5.6


(volitelné)
lez:
forma_klic
med_forma_text
e

?
forma léčiva - text
A.2.7.5.6


(volitelné)
lez:
forma_text
med_davkovani
e

?
dávkování
A.2.7.5.7

Frekvence a počet jednotek podání volným textem.
(volitelné)
lez:
rozpis_v
med_cesta_kod
e

?
cesta podání - kód
A.2.7.5.8


(volitelné)
lez:
apl_cesta_klic
med_cesta_text
e

?
cesta podání - text
A.2.7.5.8


(volitelné)
lez:
apl_cesta_text
dat_med_od
e

?
období podávání od
A.2.7.5.9
formát DT, D
Datový blok dat_xx.
(požadované)
lez:
dat_od
dat_med_do
e

?
období podávání do
A.2.7.5.9
formát DT, D
Datový blok dat_xx.
(požadované)
lez:
dat_do










*ku_z_propz_prubh_d - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace - další výkon
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.4 - průběh hospitalizace - další výkon
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




významná léčba, další výkony
A.2.7.4




vykd_popis
e

1
popis výkonu
A.2.7.4.1
volný text
Popis výkonu volným textem.
(povinné)

vykd_lokal
e

?
lokalizace
A.2.7.4.2
Řízená terminologie dle SNOMED CT
SNOMED CT
< 442083009 | Anatomical or acquired body structure (body structure) |
(požadované)

dat_prov_vykd
e

?
datum provedení
A.2.7.4.3
formát DT, D
Datový blok dat_xx.

vykd_duv_text
e

?
důvod provedení - text
A.2.7.4.4

Důvod provedení výkonu textem.
(požadované)

vykd_duv_kod
e

*
důvod provedení - kód
A.2.7.4.4
kód dle 
MKN-10, O,
Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
Důvod provedení výkonu kódem.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_propz_prubh_p - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace - problém
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.1 - průběh hospitalizace - problém (dg. souhrn)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




diagnostický souhrn
A.2.7.1



prob_popis
e

1
popis problému
A.2.7.1.1
volný text

(povinné)

prob_kod

e

*
kód popisovaného problému
A.2.7.1.2
kód dle 
MKN-10, O,
Orphacode,
IPS…
Datový blok mknorpha.
Formalizované vyjádření zdravotního problému kódem.
(požadované)

prob_dat_od
e

1
datum vzniku problému (onemocnění)
A.2.7.1.3
formát 
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)

prob_dat_do
e

?
datum vyřešení či remise
A.2.7.1.4
formát 
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)

prob_klin
e
1
?
klinický stav problému
seznam hodnot:
A=aktivní
N=neaktivní
Interní číselník: A, N.


(volitelné)

prob_kat_text
e

?
kategorie problému - text
A.2.7.1.5
volný text, výběr ze seznamu
Klasifikace problému z hlediska vlivu na průběh hospitalizace.
(požadované)

prob_kat_kod
e

?
kategorie problému - kód
A.2.7.1.5
číselník:
bude dořešen,
nyní se zadává
volným textem v položce prob_kat_text
Komplikace (problém vzniklý v průběhu hospitalizace), 
aktivní problém řešený v průběhu hospitalizace, 
aktivní problém neřešený či nemající vliv na průběh hospitalizace (komorbidita).
(požadované)

prob_okol
e

?
okolnosti vyřešení
A.2.7.1.6
volný text
Důvod, pro který se stav problému změnil na neaktivní. Takovým důvodem může být např. chirurgický zákrok, lékařské ošetření apod. 
Toto pole obsahuje „volný text“, který se uvádí pouze, pokud nejsou okolnosti řešení zahrnuty v jiných oblastech PZ (výkony, implantáty apod.)
(volitelné)

prob_zav_text
e

?
závažnost - text
A.2.7.1.7
volný text
Hodnocení závažnosti klinikem.
(volitelné)

prob_zav_kod
e
1
?
závažnost - kód
A.2.7.1.7
seznam hodnot:
T=těžký
S=střední
M=mírný 
Interní číselník: T, S, M.
Číselník hl7:condition-severity:
24484000 Severe - těžký
6736007 Moderate - střední
255604002 Mild - mírný
(volitelné)

prob_stad_text
e

?
stádium onemocnění - text
A.2.7.1.8
volný text
Stadium/grading problému dle zvolené škály textem. 
Jako výchozí byla zvolena klasifikace TNM (klasifikace zhoubných novotvarů) a MKN-O (mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii).
(volitelné)

prob_stad_kod
e

*
stádium onemocnění - kód
A.2.7.1.8
kód dle 
TNM
MKN-O
Datový blok mknorpha. Stadium/grading problému dle zvolené škály kódem. 
Jako výchozí byla zvolena klasifikace TNM (klasifikace zhoubných novotvarů) a MKN-O (mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii).
(volitelné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_propz_prubh_s - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace - klinický souhrn
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.7 - průběh hospitalizace - klinický souhrn
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




klinický souhrn
A.2.7.7




ks_popis
e

1
popis problému
A.2.7.7.1.1
volný text
Popis problému volným textem.
(povinné)

ks_duv_prub_h
e

1
důvod a průběh hospitalizace
A.2.7.7.1.2
volný text
Podrobný popis důvodu a průběhu hospitalizace (za celou hospitalizaci).
(povinné)

ks_klin_uvaha
e

?
klinická úvaha
A.2.7.7.2
volný text
Klinické shrnutí může být zakončeno klinickou úvahou (dif. diagnostika, vysvětlení souvislostí apod.) u klinicky složitých stavů.
(volitelné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_propz_prubh_v - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.6 - průběh hospitalizace - výsledky významných vyšetření 
{distribuováno od verze 4.25.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




výsledky významných vyšetření
A.2.7.6



dat_vys
e

1
datum a čas vyšetření
A.2.7.6.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.
V terminologii DASTA se jedná o datum a čas události (čas odběru vzorku, čas provedení rentgenu, čas vyšetření lékařem atd.) - čas vázaný k pacientovi.
V DS4 - ku_z: dat_prov.
(požadované)

idku
a
-40
1
ID klinické události
formalizovaný znakový řetězec
V DS4 - ku_z: idku

iid
e

?
instance identifikátor

V DS4 - ku_z: iid
 

typku
a
-20
1
typ klinické události
[TYP_KU] #!, položka klic
V DS4 - ku_z: typku

nazev
e
-80
?
název zprávy
volný text
V DS4 - ku_z: nazev
 

vys_stav
e
1
?
stav vyšetření či zprávy
A.2.7.6.2
seznam hodnot:
R=registrovaný
P=předběžný
F=finální
Z=změněný
Interní číselník: R, P, F, Z.
Mapování:
R=registered =dosud nedodaný
P=preliminary
F=final
Z=amended
(požadované)

text_puvod
e

1
text zprávy původní, vlastní obsah sdělení

Datový blok text.
Předává se původní originální text zprávy.
V DS4 - ku_z: text

text_uprav
e

?
text zprávy upravený pro propouštěcí zprávu

Datový blok text.
Pro propouštěcí zprávu může být původní zpráva redukovaná nebo jinak korektně upravená.

ku_z_lab

e

*/
blok pro k. u. 
LAB.VYS
(laboratoř)

Slouží pro formalizované sdělení všech lab. výsledků uvedených v elementu text_puvod; může být volán opakovaně.
V DS4 - ku_z: ku_z_lab

ku_z_pat_n
e

/*
blok pro k. u. 
PAT.HISTOLOG
PAT.CYTOLOG

Slouží pro formalizované sdělení lab. výsledků.vyšetření nádorů;
může být volán opakovaně.
V DS4 - ku_z: ku_z_pat_n

ku_z_rdg
e

/*
*blok pro k. u.
RDG (obecně)

Fakultativně slouží pro zaslání RDG vyšetření, pokud není zasíláno v příloze textové zprávy.
V DS4 - ku_z: ku_z_rdg

vys_v_snomed
e

/*
formalizovaný zápis výsledku dle SNOMED CT

Fakultativně slouží pro zaslání formalizovaných výsledků svázaných se zprávou text_puvod.
Návrh řešení, 
předloženo k debatě, zda lze takto připustit a realizovat.

idku_ref
e

*
reference na příslušné ku_z

Reference na příslušný blok ku_z, v němž je tato zpráva kompletní.

pracovnik
e

*
provádějící osoba
A.2.7.6.6

Datový blok pracovník.
V DS4 - ku_z: p_pracovnik
(provádějící pracovník).
(požadované)

pracoviste
e

?
provádějící pracoviště

Datový blok pracoviště.
V DS4 - ku_z: p_pracoviste


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

V DASTA je tato problematika řešena s mírně odlišnou filozofií, proto je navržena jiná konstrukce sekce A.2.7.6.
Konstrukce navržená v Data Set CZ HDR je v níže uvedené tabulce TAB 1. Je uvedena jen pro prvotní informaci řešitelů a jako pomůcka pro budoucí mapování.

Poznámka:
Samostatnou oblastí k následnému dořešení jsou výsledky vyšetření (zejména laboratorní vyšetření), jejich vhodné standardní zpracování do propouštěcí zprávy a připojování referencí na příslušná ID klinických událostí.


TAB 1 - Původní návrh datového bloku dle Data Set CZ HDR včetně původních popisů a vazby na datový blok ku_z DASTA

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
DS 4.25.01




výsledky významných vyšetření
A.2.7.6


Výsledky významných funkčních, diagnostických a zobrazovacích vyšetření pro zajištění kontinuity péče, provedených v průběhu hospitalizace. Výsledky objednané, ale dosud nedodaných vyšetření (status = "registered") by měly být prezentovány odděleně od výsledků již dodaných.
 

dat_vys
e

?
datum a čas vyšetření
A.2.7.6.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.













(požadované)
blok ku_z: dat_prov
V terminologii DASTA se jedná o datum a čas události 
(čas odběru vzorku, provedení rentgenu, vyšetření lékařem atd.) - čas vázaný k pacientovi.
vys_stav
e

?
stav vyšetření
A.2.7.6.2
Číselník
interní:
R=registrovaný
P=předběžný
F=finální
Z=změněný
Mapování 
na HDR:
R=registered =dosud nedodaný
P=preliminary
F=final
Z=amended
(požadované)
blok ku_z: fazespec
R = ZR
P = ZP
F = ZF
Z = ZO
vys_text
e

?
výsledek vyšetření textem
A.2.7.6.3
volný text
Textový popis vyšetření a jeho výsledku.
(volitelné)
v DS4
řešeno 
jinou formou
vys_popis
e

?
popis vyšetření
A.2.7.6.4

Popis typu vyšetření textem a/nebo kódem. Popis typu vzorku, datum a čas odběru, pokud jde o vzorek.
NČLP, SNOMED CT, RADLEX
(požadované)
v DS4
řešeno 
jinou formou
vys_formal
e

?
výsledek vyšetření formalizovaně
A.2.7.6.5

Formalizované vyjádření výsledku vyšetření obsahující výslednou hodnotu (kód, text, číselnou hodnotu), jednotku měření a interpretaci, případně také odpovídající referenční meze. Obsah se bude lišit v závislosti na typu vyšetření.
NČLP, SNOMED CT, UCUM
(požadované)
v DS4
řešeno 
jinou formou
ID_vys
e

*
ID sdělovaného vyšetření

Výčet ID souvisejících vyšetření.
blok ku_z:
idku, (iid)
prov_pracovnik
e

*
provedl
A.2.7.6.6

Datový blok pracovník.
(požadované)
blok ku_z:
p_pracovnik


*ku_z_propz_sprij - propouštěcí zpráva - stav při přijetí
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.4 - stav při přijetí (volitelné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




objektivní nález
A.2.4.1



dat_vys_prij

e

?
datum a čas vyšetření pacienta v průběhu jeho přijímání 
A.2.4.1.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.


(volitelné)

prij_pracovnik
e

*
pracovník, který příjmové vyšetření provedl 
A.2.4.1.2

Datový blok pracovník.
Nemusí být totožný s autorem dokumentu. 
Lze uvádět více pracovníků.
(volitelné)





antropometrické údaje A.2.4.1.3

Výsledky antropometrických měření pacienta:
•Požadované: 
výška, hmotnost, BMI (automatický výpočet z uvedených hodnot)
•Volitelné: 
obvod hlavy, hrudníku, břicha…

vys_a_text
e

?
antropometrické vyšetření - text
A.2.4.1.3.1
volný text
Datový blok text.
Není-li cele sděleno položkou h, nebo vys_a_param, sdělí se volným textem. 
Zadá lékař při příjmu.
(požadované)

h
e

?/
antropometrické vyšetření souhrnně

Datový blok h, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních antropometrických údajů.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.
(volitelné)

vys_a_param
e

/?
antropometrické vyšetření -parametrický záznam
A.2.4.1.3.2

Datový blok p_zap_vys.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.
(volitelné)

vys_a_pracovnik
e

*
antropometrické vyšetření provedl
A.2.4.1.3.3

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





základní životní funkce
A.2.4.1.4

Výsledky měření základních životních funkcí pacienta:
•Požadované: 
Tepová frekvence, dechová frekvence, TK 
•Volitelné: 
Saturace 02

vys_f_typ
e

1
vyšetření vitálních funkcí - klasifikace typu
A.2.4.1.4.1

Klasifikace typu vyšetření. 
Zde fixní hodnota: 
vital-signs.
(povinné)

vys_f_text
e

?
vyšetření vitálních funkcí - text
A.2.4.1.4.2
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.
(požadované)

fyznal
e

?/
vyšetření vitálních funkcí souhrnně

Datový blok fyznal, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních parametrů vyšetření vitálních funkcí.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal, 
nebo vys_f_param.
(volitelné)

vys_f_param
e

/?
vyšetření vitálních funkcí - parametrický záznam
A.2.4.1.4.3

Datový blok p_zap_vys.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal, 
nebo vys_f_param.
(volitelné)

vys_f_pracovnik
e

*
vyšetření vitálních funkcí provedl
A.2.4.1.4.4

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





somatické vyšetření
A.2.4.1.5

Vyšetření pomocí smyslů vyšetřujícího (pohledem, poslechem, pohmatem a poklepem) a posuzování, zda se takto zjištěné nálezy odchylují od normy. Pokud ano, označujeme tyto odchylky jako objektivní příznaky.

vys_s_text
e

1
somatické vyšetření - text
A.2.4.1.5.1
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.
(požadované)

vys_s_pracovnik
e

*
somatické vyšetření provedl
A.2.4.1.5.2

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





funkční stav při přijetí
A.2.4.2

Funkční stav lze hodnotit několika různými způsoby, obvykle se zaměřením na schopnosti osoby vykonávat základní aktivity každodenního života (ADL), které zahrnují základní sebeobsluhu, jako je koupání, krmení a toaleta a instrumentální aktivity každodenního života (IADL), které zahrnují činnosti jako vaření, nakupování a řízení vlastních záležitostí.

dat_hodn_fs
e

?
funkční stav - datum a čas hodnocení
A.2.4.2.1
formát DT. D
Datový blok dat_xx.

(volitelné)

vys_fs_text
e

?
vyšetření funkčního stavu - text
A.2.4.2.3
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu. Preferovaný bude zápis formalizovaný.
(volitelné)

vys_fs_form

e

*
vyšetření funkčního stavu - formalizovaně
A.2.4.2.4

Datový blok vys_fs_form. Formalizované hodnocení funkčního stavu pacienta dle jednotlivých hodnotících kategorií zvoleného systému hodnocení (např. MKF).
(volitelné)

vys_fs_pracovnik
e

*
vyšetření funkčního stavu provedl
A.2.4.2.2

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_propz_sprop - propouštěcí zpráva - stav při propuštění
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.8 - stav při propuštění (povinné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




objektivní nález
A.2.8.1



dat_vys_prij

e

1
datum a čas vyšetření pacienta lékařem při propuštění
A.2.8.1.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.

(požadované)

prij_pracovnik
e

*
pracovník, který vyšetření provedl 
A.2.8.1.2

Datový blok pracovník.
Nemusí být totožný s autorem dokumentu. 
Lze uvádět více pracovníků.
(požadované)





antropometrické údaje A.2.8.1.3

Výsledky antropometrických měření pacienta:
•Požadované: 
výška, hmotnost, BMI (automatický výpočet z uvedených hodnot)
•Volitelné: 
obvod hlavy, hrudníku, břicha…

vys_a_text
e

?
antropometrické vyšetření - text
A.2.8.1.3.1
volný text
Datový blok text.
Není-li cele sděleno položkou h, nebo vys_a_param, sdělí se volným textem. 
Zadá lékař při příjmu.
(požadované)

h
e

?/
antropometrické vyšetření souhrnně

Datový blok h, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních antropometrických údajů.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.
(volitelné)

vys_a_param
e

/?
antropometrické vyšetření -parametrický záznam
A.2.8.1.3.2

Datový blok p_zap_vys.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku h, nebo vys_a_param.
(volitelné)

vys_a_pracovnik
e

*
antropometrické vyšetření provedl
A.2.8.1.3.3

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





základní životní funkce
A.2.8.1.4

Výsledky měření základních životních funkcí pacienta:
•Požadované: 
Tepová frekvence, dechová frekvence, TK 
•Volitelné: 
Saturace 02

vys_f_text
e

?
vyšetření vitálních funkcí - text
A.2.8.1.4.1
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.
(požadované)

fyznal
e

?/
vyšetření vitálních funkcí souhrnně

Datový blok fyznal, zavedený v DASTA pro souhrnné formalizované sdělování základních parametrů vyšetření vitálních funkcí.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal, 
nebo vys_f_param.
(volitelné)

vys_f_param
e

/?
vyšetření vitálních funkcí - parametrický záznam
A.2.8.1.4.2

Datový blok p_zap_vys.
Sděluje se buď prostřednictvím bloku fyznal, 
nebo vys_f_param.
(volitelné)

vys_f_pracovnik
e

*
vyšetření vitálních funkcí provedl
A.2.8.1.4.3

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





somatické vyšetření
A.2.8.1.5

Vyšetření pomocí smyslů vyšetřujícího (pohledem, poslechem, pohmatem a poklepem) a posuzování, zda se takto zjištěné nálezy odchylují od normy. Pokud ano, označujeme tyto odchylky jako objektivní příznaky.

vys_s_text
e

1
somatické vyšetření - text
A.2.8.1.5.1
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.
(požadované)

vys_s_pracovnik
e

*
somatické vyšetření provedl
A.2.8.1.5.2

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)





funkční stav při propuštění
A.2.8.2

Funkční stav lze hodnotit několika různými způsoby, obvykle se zaměřením na schopnosti osoby vykonávat základní aktivity každodenního života (ADL), které zahrnují základní sebeobsluhu, jako je koupání, krmení a toaleta a instrumentální aktivity každodenního života (IADL), které zahrnují činnosti jako vaření, nakupování a řízení vlastních záležitostí.

dat_hodn_fs
e

?
funkční stav - datum a čas hodnocení
A.2.8.2.1
formát DT, D
Datový blok dat_xx.

(požadované)

vys_fs_text
e

?
vyšetření funkčního stavu - text
A.2.8.2.3
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu. Preferovaný bude zápis formalizovaný.
(volitelné)

vys_fs_form

e

*
vyšetření funkčního stavu - formalizovaně
A.2.8.2.4

Datový blok vys_fs_form. Formalizované hodnocení funkčního stavu pacienta dle jednotlivých hodnotících kategorií zvoleného systému hodnocení (např. MKF).
(volitelné)

vys_fs_pracovnik
e

*
vyšetření funkčního stavu provedl
A.2.8.2.2

Datový blok pracovník.
Identifikuje osobu, která vyšetření provedla nebo je zdrojem informací o výsledku vyšetření. Tato osoba nemusí být totožná s autorem dokumentu. Může jich být více.
(volitelné)

poznamka
e
-255
?
poznámka k propuštění
A.2.8.3
volný text
(volitelné)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_propz_urg - propouštěcí zpráva - urgentní informace
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.2 - urgentní informace (povinné)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




alergie
A.2.2.1



alerg_int
e

+
alergie a intolerance
A.2.2.1.1 až A.2.2.1.10

Řeší stávající datový blok ua.

Pro každý záznam alergie, či intolerance je blok volán samostatně.

Pokyny:
Viz TAB 1 (níže).

(povinné)





varování
A.2.2.2



ku_z_propz_urg_v

e

*
varování
A.2.2.2.1 až A.2.2.2.7


Pro každý záznam varování je blok volán samostatně.
 


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:




TAB 1.
Položky z Data Setu CZ HDR  
A.2.2.1      Alergie
 
Popis položky z Data Setu CZ HDR
mapování na datový blok DASTA - ua

(nově doplněno do ua v DS 04.25.01)
(využívá se navíc v ua)

Každý záznam samostatně v bloku ua.
Volá se opakovaně.


ua: typ
(typ sdělované informace)
Číselník interní:
U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná)
N = nejsou známy žádné alergie 
AF = alergie přítomna, je formalizovaně popsána v bloku uaf 
AN = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al
A.2.2.1.1 Popis alergie
Textové doplnění informací volným textem, Je určeno pro zápis informací, které nelze strukturovaně.
ua: u_al
(alergie volným textem) 
pro typ „AN“
A.2.2.1.2 Původce
Látka, skupina látek nebo faktor prostředí, na které je pacient alergický nebo přecitlivělý. Původce je možné vyjádřit pomocí kódu substance, ATC skupiny nebo kódu produktu SÚKL (v případě léčivých přípravků). 
SNOMED CT, ATC, DLP
ua - uaf: 
typ_agens
alerg_lek_klic
alerg_nelek_klic
alerg_text
A.2.2.1.3 Typ reakce
Typ (mechanismus) reakce: alergie, intolerance, nealergická hypersenzitivita. 
SNOMED CT
ua - uaf: 
typ_reakce
A.2.2.1.4 Reakce
Dosud známé projevy reakce na expozici pacienta původci, textem nebo kódem, včetně možnosti uvést způsobu expozice a závažnost projevu.
SNOMED CT
ua - uaf: 
ar_klic
ar_text
A.2.2.1.5 Riziko
Stupeň závažnosti je definován jako „potenciální závažnost budoucích reakcí“. Stupeň závažnosti představuje klinické hodnocení nejhoršího scénáře budoucí reakce. Může být založeno na závažnosti minulých reakcí a na stupni ohrožení pacienta.
SNOMED CT
ua - uaf: 
szp_klic
szp_text
A.2.2.1.6 Počátek období projevu
Datum nebo období, ve kterém byla alergie nebo jiná nežádoucí reakce zaznamenána či klinicky stanovena.
Může to být přesné datum a čas nebo hrubý údaj o datu (například pouze rok nebo měsíc a rok) nebo vyjádření pomocí kódu věkové fáze (dětství, adolescence apod.), resp. časového intervalu (2001 - 2005 apod.)
Číselník: dětství, adolescence, dospělost, stáří
ua: 
obdobi_text
obdobi_kod
dat_du
dat_up
A.2.2.1.7 Konec období projevu
Datum nebo období, ve kterém byly projevy alergie nebo jiné nežádoucí reakce potlačeny nebo klinicky vyloučeny.
a: 
obdobi_text
obdobi_kod
dat_du
dat_up
A.2.2.1.8 Stav
Datum nebo období, ve kterém byly projevy alergie nebo jiné nežádoucí reakce potlačeny nebo klinicky vyloučeny.
Aktivní, neaktivní, …
ua: stav
A.2.2.1.9 Míra jistoty
Umožňuje vyjádřit míru jistoty zapisujícího lékaře ve vztahu k údajům uvedeným v modelu alergie.
SNOMED CT
ua:
jistota_text
jistota_kod
A.2.2.1.10 Poslední projev
Datum (a čas) poslední známé reakce (projevu).
ua: dat_up





*ku_z_propz_urg_v - propouštěcí zpráva - urgentní informace - varování
Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.2.2 - urgentní informace - varování
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
var_ozn
e

?
označení varování
A.2.2.2.1
volný text
Název charakterizující typ či předmět varování,
(požadované)

var_stav

e
-10
*
onemocnění či stav, který je zdrojem varování
A.2.2.2.3
kód MKN-10, Orphacode aj.
Datový blok mknorpha. 

(požadované)

sp_pracovnik

e

*
specializovaný lékař
A.2.2.2.4

Datový blok pracovník.
Kontaktní informace na specialistu, u kterého je pacient v péči - týká se především pacientů se vzácným onemocněním.
(požadované)

var_text
e

?
komentář/popis varování
A.2.2.2.5
volný text

(volitelné)

var_zav_kod
e

?
úroveň závažnosti varování
A.2.2.2.6
[Z_VARZAV]
#!, 
položka klic


Číselník bude vytvořen.

Bude doplněn obsah číselníku s mapováním na SNOMED CT.
(požadované)

var_dat_od

e

?
platnost varování od
A.2.2.2.7
formát DT, nebo D, či MR
Datový blok dat_xx.
Období, ve kterém bylo/je varování aktivní. Týká se přechodných stavů.
(požadované)

var_dat_do
e

?
platnost varování do
A.2.2.2.7
formát DT, nebo D, či MR
Datový blok dat_xx.
Období, ve kterém bylo/je varování aktivní. Týká se přechodných stavů.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*ku_z_rdg - vyšetření radiodiagnostické (pro DS4)
Sdělované radiodiagnostické vyšetření pacienta vázané k jedné události. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
diagnoza

e

?
diagnóza
(zdravotní problém)
MKN-10
Orphacode
poznámka:
datový blok mknorpha;
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
duvod_vys
a
-255
?
důvod vyšetření

(popis, proč je žádáno)
volný text
poznámka:
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
klin_otazka
a
-255
?
klinická otázka

(na kterou je třeba odpovědět)
volný text
poznámka:
přenáší se z ku_o_rdg
nové od
DS4.26.01
modalita
a
-16
?
modalita
znakový řetězec
poznámky:
1. (0008,0060)
Modality
2. je z číselníku [KU_MODAL], viz seznam hodnot

stanice
a
-16
?
stanice

pokyny:
viz stanice - pokyny
poznámky:
(0008,1010)
Station Name;
označení přístroje, kterým bylo vyšetření provedeno

id_study
e
-64
?
identifikace vyšetření

pokyny:
viz id_study - pokyny
poznámky:
(0020,000D)
Study Instance UID;
jednoznačná identifikace vyšetření v PACS

ozareni_celkem
e
-8
?
celková dávka ozáření [mSv]
číslo real
poznámky:
efektivní dávka ozáření 
při celém vyšetření;
v [mSv]

ku_z_rdg_e
e

*
expozice

poznámky:
jednotlivé dávky ozáření

ku_z_rdg_o
e

*
obrazy

poznámky:
jednotlivé snímky

kuzrdgAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*ku_z_rdg
pokyny k celému bloku:
Tento blok obsahuje položky společné pro více typů radiodiagnostických vyšetření. 
Nevylučuje se budoucí použití dalších speciálních bloků pro jednotlivé typy radiodiagnostických vyšetření.
 
modalita
seznam hodnot:
Položka může obsahovat pouze některou z těchto hodnot:
"AS", "AU", "BI", "CD", "CP", "CR", "CS", "CT", "DD", "DG", "DM", "DX", "EC", "ECG", "EPS", "ES", "FA", "FS", "GM", "HC", "HD", "IO", "IVUS", "KO", "LP", "LS", "MA", "MG", "MR", "MS", "NM", "OT", "PR", "PT", "PX", "RF", "RG", "RTDOSE", "RTIMAGE", "RTPLAN", "RTRECORD", "RTSTRUCT", "SM", "SR", "ST", "TG", "US", "XA", "XC".
Modalita obvykle souhlasí s modalitou uvedenou v objednávce, nemusí to být vždy.

Může být i jako číselník - v něm mohou být časem též české plné názvy, nyní jen jako klíče.

stanice
pokyny:
Vnitřní identifikace pracoviště nebo přístroje, na kterém bylo provedeno vyšetření.
 
id_study
pokyny:
Jednoznačná identifikace vyšetření v PACS systému. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM. 

*ku_z_rdg_e - vyšetření radiodiagnostické - expozice (pro DS4)
Expozice během RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
projekce
a
-16
?
projekce
PA, LAT, LSJ, AP, Periapical, CC
viz seznam hodnot
poznámky:
směr ozáření

napeti
a
-8
?
napětí [kV]
číslo real


proud
a
-8
?
proud [mA]
číslo real


el_mnozstvi
a
-8
?
el. množství [mAs]
číslo real


doba
a
-8
?
doba expozice [sec]
číslo real


komprese
a
-8
?
komprese [N]
číslo real


davka_ozareni
a
-8
?
dávka ozáření [mSv]
číslo real
poznámky:
efektivní dávka ozáření při expozici

kuzrdgeAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

ku_z_rdg_e
pokyny k celému bloku:
Jedna položka expozice odpovídá pořízení jednoho snímku nebo jedné série snímků. 
 
projekce
seznam hodnot:
Doporučené hodnoty projekcí:
PA = posterior-anterior projection
LAT = lateral projection
LSJ = lumbo-sacral-joint
AP = anterior-posterior projection
Periapical = intraoral
CC = cranio-caudal projection

Dořešit: má zde být číselníkový výčet hodnot? Nebude-li požadován, bude ponechán jen textový výčet bez kontroly proti číselníku. 

*ku_z_rdg_o - vyšetření radiodiagnostické - snímek (pro DS4)
Snímek RDG vyšetření. 

{distribuováno od verze 4.01.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
id_image
e
-64
?
identifikace snímku

pokyny:
viz id_image - pokyny
poznámky:
(0008,0018)
SOP Instance UID

id_serie
e
-64
?
identifikace série

pokyny:
viz id_serie - pokyny
poznámky:
(0020,000E)
Series Insatnce UID

ku_o_rdg_lokal
e

?
lokalizace

pokyny:
viz ku_o_rdg_lokal - pokyny
poznámky:
lokalizace část těla;
přebírá se z objednávky

text
e

?
text k snímku

pokyny:
zasílá se prostřednictvím bloku text
poznámky:
krátký komentář k tomuto snímku; kompletní nález je v bloku ku_z

priloha
e

?
příloha - snímek

pokyny:
1. zasílá se prostřednictvím bloku priloha
2. viz priloha - pokyny
poznámky:
odkaz na externí soubor se snímkem

int_pril
e

*
interní příloha



kuzrdgoAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]    [Příklad]


Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

*ku_z_rdg_o
pokyny k celému bloku:
Snímek je možné předávat dvěma způsoby, buďto jako obrazový soubor v příloze, nebo jako odkaz na snímek v PACS systému. Identifikace snímku odkazem do PACS systému se používá, pokud obě komunikující strany mají přístup do stejného PACS systému. Pro přenos mezi vzdálenými systémy se obvykle předává obrazový soubor, nejlépe v některém komprimovaném formátu. 
 
id_image
pokyny:
Jednoznačná identifikace snímku v PACS systému. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.
 
id_serie
pokyny:
Jednoznačná identifikace série v PACS systému, ke které snímek patří. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.
 
ku_o_rdg_lokal
pokyny:
Obsahuje vnořený blok popisující konkrétní část těla, která je na snímku zobrazena. Definice bloku je shodná s definicí bloku v požadavku - viz  ku_o_rdg a  ku_o_rdg_lokal .
 
priloha
pokyny:
Obsahuje odkaz na externí soubor, ve kterém je obrazová příloha uložena. Příloha může být v obecně známém obrazovém formátu (BMP, JPEG). Pokud se na tom komunikující strany dohodnou, může být přílohou i soubor ve formátu DICOM 3. Jako soubor ve formátu DICOM se interpretují soubory s příponou DCM a DICOM, nebo soubory bez známé přípony, pouze s číselným názvem souboru. 

*ku_z_soupis - soupis zpráv dle zadaných kriterií (pro DS4)
Soupis jednotlivých klinických událostí pacienta realizovaný dle kriterií zadaných v bloku ku_o_soupis.

{distribuováno od verze 4.10.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
ku_z_soupis_u
e

+
záznam k jedné sdělované události

pokyny:
viz ku_z_soupis_u - pokyny

 dat_vb
e

1
datum a čas vytvoření bloku

formát DTS










kuzsoupisAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema] 

 
Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:


ku_z_soupis_u
pokyny:
Sdělují se všechny klinické události, které odpovídají v objednávce zadaným kritériím.
Pokud neexistuje žádná událost dle zadaných kritérií, blok ku_z_soupis se nesděluje a tato situace se hlásí v akceptačním bloku k objednávce ku_a (chybová hlášení).


*

*ku_z_soupis_u - soupis zpráv dle zadaných kriterií - záznam jedné zprávy (pro DS4)	
Sdělování vlastností jedné ze zpráv zahrnuté do soupisu zpráv. 

{distribuováno od verze 4.10.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
typku
a
-20
1
typ klinické události
[TYP_KU] #!, položka klic

Aktuální již přijaté typy,
viz též pokyny!
Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události
pokyny:
viz typku - pokyny

Do další verze bude doplněno dle připomínek a návrhů z praxe!

typkuspeclok
a
-40
?
specifikace k typu k.u. lokální
volný text
pokyny:
viz typkuspeclok - pokyny

fazespec
a
2
1
specifikace fáze 
ZR, ZP, ZF, ZK, ZO, ZS 
viz seznam hodnot


idku
a
-40
(1)
ID klinické události
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
viz idku - pokyny

idsub
a
-40
(?)
ID dílčího úkolu
formalizovaný znakový řetězec
pokyny:
1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí
2. je ve vazbě na číselník
[TYP_KU]
3. viz idsub - pokyny

idkulok
a
-40
?
ID klinické události lokální
volný text
jen pro lokální potřebu IS
pokyny:
viz idkulok - pokyny

urgentni
a
1
?
urgentní zpráva
V, S, N
viz seznam hodnot
pokyny:
viz urgentni - pokyny

duvernost
a
1
?
stupeň důvěrnosti zprávy
1, 2, 3
viz seznam hodnot
pokyny:
viz duvernost - pokyny

duverne
a
1
?
důvěrná informace pro lékaře
A, N
viz seznam hodnot 
pokyny:
viz duverne - pokyny

nazev
e
-80
?
název zprávy
volný text
pokyny:
Název zprávy vytvořený nejčastěji autorem zprávy nebo generovaný systémem.

dat_prov
e

1
datum a čas provedení  

(datum a čas události)
formát DTS
u dekurzů D
pokyny:
jedná se o datum a čas události;
viz datumy a časy - pokyny

dat_real_od
e

?
datum a čas realizace - od
formát DT 
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_real_do
e

?
datum a čas realizace - do
formát DT 
nebo D
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

dat_vydani
e

1
datum a čas vydání zakázky
formát DTS
pokyny:
viz datumy a časy - pokyny

p_pracoviste
e

1
provádějící pracoviště

(váže se k celé k. u.)

poznámky:
1. blok pracoviste
2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

p_pracovnik
e

?
provádějící osoba

(váže se k celé k. u.)

poznámky:
1. blok pracovnik
2. pracovník, odborník, lékař...

dg_vys
e

*
blok diagnózy - z vyšetření

pokyny:
1. diagnózy, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření)
poznámky:
řeší se pomocí bloku  dgz









kuzAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema] 
Podmínky pro validaci


Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

*ku_z_soupis_u
poznámky k celému bloku:
Blok je určen ke sdělování vlastností jednotlivých zpráv zahrnutých do soupisu zpráv.
Množina sdělovaných údajů odpovídá struktuře bloku  ku_z.
Odesílatel uvede jenom ty údaje, které je možné v dané situaci sdělovat.


typku
pokyny:
Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU] , 
podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události - zde jsou i KU dosud neuvolněné a navrhované (do praxe se postupně uvolňují jen ty, které jsou z praxe žádané).

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub.


typkuspeclok
pokyny:
Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.


fazespec
seznam hodnot:
ZR - rozpracovaná zakázka je předávána k dalšímu zpracovávání 
ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF;
	Pozor! Každá ZP následující obsahuje to, co ZP předchozí! Po zaslání ZF nemůže být již zasílána ZP! 
ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP
ZK - finálně zpracovaná zakázka je v kopii zasílána jako součást objednávky nebo na vyžádání (výpis dat)
ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem
ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)
upozornění k ZO a ZS: 
- zrušení v případě ZO a ZS se netýká údajů přenášených z objednávky, ale pouze dat vzniklých na straně zpracovatele 
- storna a zrušení zavedené ve verzi DS3 do bloku VR se v bloku KU_Z_LAB již nevyužívají, řeší se jako celek v KU_Z 


idku 
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.
Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .


idsub
pokyny:
ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku, případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .


idkulok 
pokyny:
Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele - vrací se. Týká se některých IS.
V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká. 
V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).


urgentni
seznam hodnot:
V - jedná se o  urgentní zprávu typu "vitální indikace"
S - jedná se urgentní zprávu typu "statim"
N - není urgentní (implicitní)

pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot  V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.
Přepisuje se z objednávky, z bloku ku_o.


duvernost
seznam godnot:
1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“
2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení
3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)

pokyny:
Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.

Poznámky:
Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.
Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.
K dořešení do dalších verzí DS.


duverne
seznam hodnot:
A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = zpráva je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta
N - není důvěrné (implicitní)
Poznámka:
Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva k dispozici pacientovi.
Důvěrnost z hlediska ochrany pacienta je řešena položkou „duvernost“.

pokyny:
Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.
Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systému IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.
Pokud je uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.


datumy a časy
pokyny:
Datum a čas provedení  dat_prov je povinný - jedná se o datum a čas události, která se klinicky váže k pacientovi. S tímto datumem a časem jsou v databázi svázány sdělované údaje (výsledky, zprávy atd.). V případě laboratorních vyšetření se jedná o datum a čas odběru či ukončení sběru materiálů (svázané s jedním společným časem uvedeným na požadavkovém listu), v případě vyšetření nebo výkonu se jedná o datum a čas jeho ukončení, v případě realizace zprávy nebo hlášení se jedná o datum a čas, k němuž byla zpráva uzavřena (epikrýza) nebo vytvořena (hlášení). 
V případě sdělování výsledků laboratorních vyšetření je čas dat_prov totožný s časem dat_du v příslušném bloku ku_z_lab.

Pokud je vhodné sdělovat časový interval, k němuž se tato klinická událost vztahuje, uvádí se v nepovinném dat_real_od a dat_real_do. 

Datum vydání výsledků, nálezu nebo zprávy dat_vydani je povinné a určuje jej informační systém odesílatele - jedná se o čas, od něhož jsou sdělované informace k dispozici objednavateli nebo straně, jíž je zasílané sdělení určeno (povinné z forenzních důvodů). Pokud jsou laboratorní či jiné výsledky sdělované postupně (fáze = ZP), je uváděn aktuální datum a čas vázaný k okamžiku sdělení. 

Viz též  dat_xx .


*

*anam_aba - anamnéza - abusus - alkohol
Anamnéza - abusus - alkohol - A.2.6.4.1
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




abusus
A.2.6.4




anam_aba



alkohol
A.2.6.4.1

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

aba_stav_text
e

?
stav aktuální - text
volný text

(požadované)

aba_stav_kod
e

?
stav aktuální - kód
[Z_ABALKO]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
219006| Current drinker of alcohol
105542008| Current non-drinker of alcohol
82581004| Ex-drinker
783261004| Lifetime non-drinker of alcohol
(požadované)

aba_dat_od
e

?
období od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum od.
(požadované)

aba_dat_do
e

?
období do
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum do.
(požadované)

aba_mnoz_text
e

?
množství - text
volný text

(požadované)

aba_koment
e

?
komentář
volný text

(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_abd - anamnéza - abusus - drogy
Anamnéza - abusus - drogy - A.2.6.4.3
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




abusus
A.2.6.4




anam_abd



drogy
A.2.6.4.3

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

abd_stav_text
e

?
stav aktuální - text
volný text
(požadované)

abd_stav_kod
e

?
stav aktuální - kód
[Z_ABDRG]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
417284009 | Current drug user (finding) |
228367002 | Does not misuse drugs (situation) |
228368007 | Has never misused drugs (situation) |
44870007 | Misused drugs in past (finding) |
(požadované)

abd_dat_od
e

?
období od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum od.
(požadované)

abd_dat_do
e

?
období do
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum do.
(požadované)

abd_mnoz_text
e

?
množství - text
volný text

(požadované)

abd_lattyp_text
e

?
typ látky - text
volný text

(požadované)

abd_lattyp_kod
e

?
typ látky - kód
*[Z_ABDRGT]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
Heroin (substance)| 387341002
Benzodiazepine (substance) |372664007
Methadone (substance) |387286002
Hydroxybutyric acid (substance) |62821004
Cocaine (substance) |387085005
Cocaine freebase (substance) |229003004
Methylenedioxymethamphetamine (substance) |288459003
Amphetamine (substance) |703842006
Cannabis (substance) |398705004
Hallucinogenic mushrooms (substance)| 229006007
Lysergic acid diethylamide (substance)| 15698006
Ketamine (substance)| 373464007
Phencyclidine (substance) |9721008
Methamphetamine (substance) |387499002
Anabolic steroid (substance)|111151007
Laxative (substance)|372800002
Buprenorphine (substance)|387173000
Fentanyl (substance)|373492002
Barbiturate (substance)|372798009
(požadované)

abd_latzp_text
e

?
způsob podávání - text
volný text
Způsob administrace látky.
Přednostně zadávat položkou abd_latzp_kod.
(požadované)

abd_latzp_kod
e

?
způsob podávání - kód
[EROUTADM] #!+, položka klic
Kódem, 
k položce abd_latzp_text.
(požadované)

abd_koment
e

?
komentář
volný text

(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_abj - anamnéza - abusus - jiné
Anamnéza - abusus - jiné závislosti - A.2.6.4.4

{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




abusus
A.2.6.4




anam_abj



jiné závislosti
A.2.6.4.4

jednorázově
(volitelné)

abj_text
e

?
typ jiné závislosti - text
volný text
(požadované)

abj_kod
e

*
typ jiné závislosti - kód
kód MKN10
Datový blok mknorpha.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_abk - anamnéza - abusus - kouření
Anamnéza - abusus - kouření - A.2.6.4.2
 
Podmínky, pokyny, poznámky:
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




abusus
A.2.6.4




anam_abk



kouření
A.2.6.4.2

může být více záznamů pro více období
(volitelné)

abk_stav_text
e

?
stav aktuální - text
volný text

(požadované)

abk_stav_kod
e

?
stav aktuální - kód
[Z_ABKUR]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
449868002| Smokes every day
230059006 | Occasional cigarette smoker (finding) |
43381005 | Passive smoker (finding) |
8517006 | Ex-smoker (finding) |
405746006 | Current non smoker but past smoking history unknown (finding) |266919005 | Never smoked tobacco (finding) |
(požadované)

abk_dat_od
e

?
období od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum od.
(požadované)

abk_dat_do
e

?
období od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum do.
(požadované)

abk_mnoz_text
e

?
množství - text
volný text

(požadované)

abk_koment
e

?
komentář
volný text

(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_inf - anamnéza - infekční kontakty
Anamnéza - infekční kontakty - A.2.6.1.5.1 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




epidemiologická anamnéza
A.2.6.1.5




anam_inf



infekční kontakty 
A.2.6.1.5.1

každý kontakt samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

inf_dat_od
e

?
období trvání inf. kontaktu - od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné období - od. (požadované)

inf_dat_do
e

?
období trvání inf. kontaktu - do
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné období - do. (požadované)

inf_agens
e

?
infekční onemocnění či agens
kód MKN10,
kapitola 1
Datový blok mknorpha.
Infekce, které byl pacient potenciálně vystaven.
(požadované)

inf_expoz_text
e

?
vzdálenost či typ expozice - text
volný text
Typ expozice či vzdálenost od pravděpodobného zdroje infekce, vyjádřená textem.
(požadované)

inf_expoz_kod
e

?
vzdálenost či typ expozice - kód
[Z_EXPOZV]
#!, 
položka klic
Číselník dle SNOMED CT:
P - přímo - 255589003| Direct
N - nepřímo - 255541007| Indirect
Typ expozice či vzdálenost od pravděpodobného zdroje infekce, vyjádřená kódem.
(požadované)

inf_stat_text
e

?
země kontaktu - text
volný text
Země, ve které došlo k potenciálně infekčnímu kontaktu.
(požadované)

inf_stat_kod
e
-3
*
země kontaktu - kód
[Zeme] #!, položka a3
Kódovaný zápis k inf_stat_text.
Kódování dle ISO 3166.
(požadované)

inf_koment
e

?
komentář
volný text
Textová poznámka obsahující poznámky či podrobnosti o infekčním kontaktu a jeho okolnostech.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_infc - anamnéza - cestovatelská anamnéza
Anamnéza - cestovatelská anamnéza - A.2.6.1.5.2 

{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




epidemiologická anamnéza
A.2.6.1.5




anam_infc



cestovatelská anamnéza
A.2.6.1.5.2

každá cesta samostatně,
volá se opakovaně
(volitelné)

infc_dat_od
e

?
období - od
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné období pobytu - od.
(požadované)

infc_dat_do
e

?
období - do
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné období pobytu - do.
(požadované)

infc_stat_text
e

1
navštívené země - text
volný text
Navštívené země volným textem - přepis do kódů níže.
(povinné)

infc_stat_kod
e
-3
*
navštívená země - kód
[Zeme] #!, položka a3
Kódovaný zápis k infc_stat_text.
Kódování dle ISO 3166.
(požadované)

infc_koment
e

?
komentář
volný text
Poznámky k pobytu.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_oc - anamnéza - očkování
Anamnéza - očkování - A.2.6.1.4 

{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.







očkování
A.2.6.1.4

každé očkování samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

ocz

e

+
očkování 

Podrobný popis mapování na položky bloku ocz - viz TAB 1.
 

oc_souhrn_text

e

?
očkování - souhrnný text
volný text
fakultativní textové sdělení










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:


Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovým blokem ocz:

TAB 1:
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.



anam_oc



očkování
A.2.6.1.4

každé očkování samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok ocz
oc_puvodce

e

*
onemocnění či původce

Datový blok agens. Viz ocz.
Onemocnění či původce onemocnění, proti kterému očkování vytváří ochranu.
(volitelné)
ocz - agens:
agens_klic
agens_text
oc_v_typ_kod
e
-8
1
typ vakcíny - kód
[LOCTO] #!, položka klic
Poznámka:
LOCTO bude namapován na eHDSIVaccine.
V bloku ocz položka typ_oc_kod.
(požadované)
ocz:
typ_oc_kod
oc_v_typ_text

-55
1
typ vakcíny - text
z číselníku LOCTO
Text odpovídající kódu oc_v_typ_kod.
Volí se název N55.
(požadované)
ocz:
typ_oc_text
oc_v_kod
e
-7
1
kód očkovací látky
kód SÚKL
Kód vakcíny dle databáze SÚKL. 
V bloku ocz - davka položka kod_ol. 
(požadované)
ocz - davka:
kod_ol
oc_v_nazev
e
-70
?
očkovací látka
volný text
Registrovaný název podané vakcíny dle databáze léčivých přípravků (DLP) SÚKL.
V bloku ocz - davka položka nazev_ol. 
(volitelné)
ocz - davka:
nazev_ol
oc_v_drzitel
e

?
držitel rozhodnutí
volný text
V bloku ocz - davka položka nazev_vyrobce. 
(volitelné)
ocz - davka:
nazev_vyrobce
oc_v_dcis
e
1
?
pořadové číslo dávky
pořadové číslo (znakově)
V bloku ocz - davka položka cis_davky.
(požadované)
ocz - davka:
cis_davky
oc_dat_apl
e

1
datum podání dávky
formát DT, D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)
ocz - davka:
dat_du
oc_dat_po
e

?
datum příští vakcinace
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
V bloku ocz položka dat_po. 
(požadované)
ocz:
dat_po










*anam_prob - anamnéza - zdravotní problémy
Anamnéza - zdravotní problémy - A.2.6.1.1 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.



anam_prob



zdravotní problémy
A.2.6.1.1

každý problém samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

prob_popis
e

1
popis problému
volný text

(povinné)

prob_kod
e

*
kód popisovaného problému
kód MKN-10, Orphacode aj. 
Datový blok mknorpha.
(volitelné)

prob_dat_od
e

1
datum vzniku onemocnění
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)

prob_dat_do
e

?
datum vyřešení či remise
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)

prob_klin
e

?
klinický stav problému
seznam hodnot:
A=aktivni
N=neaktivni
Interní číselník: A, N.


(volitelné)

prob_okol
e

?
okolnosti vyřešení
volný text
Důvod, pro který se stav problému změnil na neaktivní. Takovým důvodem může být např. chirurgický zákrok, lékařské ošetření apod. 
Toto pole obsahuje „volný text“, který je uveden pouze, pokud nejsou okolnosti řešení zahrnuty v jiných oblastech PZ (výkony, implantáty apod.). 
(volitelné)

prob_zav_text
e

?
závažnost - text
volný text
Subjektivní hodnocení závažnosti problému klinikem. 
(volitelné)

prob_stad_text
e

?
stádium onemocnění - text

Stadium/grading problému dle zvolené škály textem a/nebo kódem.
(volitelné)

prob_stad_kod
e

*
stádium onemocnění - kód
kód dle TNM
Datový blok mknorpha.
(volitelné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_rao - anamnéza - příbuzné osoby
Anamnéza - příbuzné osoby - A.2.6.2 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




rodinná anamnéza
 



anam_rao



příbuzné osoby
A.2.6.2

každá osoba samostatně,
volá se opakovaně
(volitelné)

rao_vztah_kod
e
-10
?
vztah osoby k pacientovi - kod
[EVZTAH] #!+, položka klic
Údaj z číselníku EVZTAH.

(požadované)

rao_vztah_text
e
-50
?
vztah osoby k pacientovi - text
volný text
Údaj z číselníku EVZTAH, k položce rao_vztah_kod, 
nebo volný text.
(požadované)

rao_dat_nar
e

?
datum narození osoby
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum.
(volitelné)

rao_dat_um
e

?
datum úmrtí osoby
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné či přibližné datum.
(volitelné)

rao_vzdel
e

?
dosažené vzdělání osoby
volný text
Viz hl7: v3.EducationLevel
(4.4.2.1077.1 Code System Content).
(volitelné)

rao_zdrprob_kod
e

*
zdravotní problémy osoby
kód MKN-10
Datový blok mknorpha.
(požadované)

rao_duvum_kod
e

?
důvod úmrtí osoby
kód MKN-10
Datový blok mknorpha.
(volitelné)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

Dosažené vzdělání lze kódovat s využitím číselníků ÚZIS, nebo dle HL7 EducationLevel - nyní řešeno volným textem:

4.4.2.1077.1 Code System Content 
Release Date: 2018-08-12
Level
Code
Display
Definition
1
ASSOC
Associate's or technical degree complete
Associate's or technical degree complete
1
BD
College or baccalaureate degree complete
College or baccalaureate degree complete
1
ELEM
Elementary School
Elementary School
1
GD
Graduate or professional Degree complete
Graduate or professional Degree complete
1
HS
High School or secondary school degree complete
High School or secondary school degree complete
1
PB
Some post-baccalaureate education
Some post-baccalaureate education
1
POSTG
Doctoral or post graduate education
Doctoral or post graduate education
1
SCOL
Some College education
Some College education
1
SEC
Some secondary or high school education
Some secondary or high school education


*anam_sa - anamnéza - sociální anamnéza
Anamnéza - sociální anamnéza osoby - A.2.6.3 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




sociální anamnéza
A.2.6.3




anam_sau



společenské uplatnění
A.2.6.3.1

jednorázově
(volitelné)

sau_prac
e

?
pracovní zapojení
volný text
Pracovním zapojením je myšlena práce v nejširším slova smyslu: činnosti, které prospívají samotnému člověku, jeho okolí nebo společnosti. 
To zahrnuje placenou i neplacenou činnost. (požadované)

sau_zajmy
e

?
koníčky
volný text
Zájmy (záliby, koníčky), kterým se věnuje ve volném čase.
(požadované)

sau_soc
e

?
sociální síť
volný text
Popis sociální sítě pacienta, jako je rodina, sousedé a přátelé.
(požadované)

anam_sav



vzdělání
A.2.6.3.2

jednorázově
(volitelné)

sav_vzdel
e

?
dosažený stupeň vzdělání

Viz hl7: v3.EducationLevel.
(volitelné)

sav_koment
e

?
komentář
volný text
Upřesnění ve formě volného textu, pokud je relevantní. Např. Studuje zdravotní školu apod.
(požadované)

anam_sab



bydlení
A.2.6.3.3

jednorázově
(volitelné)

sab_zpbydl_text
e

?
způsob bydlení - text
volný text
Druh bydlení, ve kterém pacient žije. 
(požadované)

sab_zpbydl_kod
e

?
způsob bydlení - kód
[Z_ZPBYDL]
#!, 
položka klic

SNOMED CT:
< 365508006 | Finding of residence and accommodation circumstances (finding)
Bude doplněn obsah číselníku s mapováním na SNOMED CT.
(volitelné)

sab_prizp_text
e

?
přizpůsobení domácnosti - text
volný text
Úpravy přítomné v domácnosti, které byly provedeny v souvislosti s nemocí nebo postižením, aby bylo fungování pacienta bezpečnější a pohodlnější a umožnilo nezávislý život.
(požadované)

sab_prizp_kod
e

*
přizpůsobení domácnosti - kód
[Z_PRIZP]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
467158009| Bath/shower chair
465153004| Stairlift, chair
465302005| Assistive toilet
705401004| Assistive bed
705390009| Home and premises assistive furnishing/adaptation
360303004| Hand rail
(volitelné)

sab_bariery_text
e

?
bariéry - text
volný text
Podmínky, které mají vliv na bezbariérovost domova nebo pobyt v domově.
(požadované)

sab_bariery_kod
e

*
bariéry - kód
[Z_BARIER]
#!, 
položka klic
SNOMED CT:
160708008| Stairs in house
609241003| Lives in apartment with elevator access
715758005| Access to residence by stairs
424948003| Obstructed means of residential entrance
423155007| Housing contains structural barriers to movement
424661000| Cluttered living space
424415008| Dirty living conditions
224152001| Keeps pets
423527000| Unsafe floor covering
(volitelné)

anam_sar



rodinná situace
A.2.6.3.4

jednorázově
(volitelné)

sar_koment
e

?
komentář k rodinné situaci
volný text

(požadované)

sar_slozrod_text
e

?
složení rodiny
volný text
Viz SNOMED CT:
< 365481000 | Finding of household composition (finding) 
(požadované)

sar_rodstav_text
e

?
rodinný stav
volný text
Viz hl7: v3-MaritalStatus
(požadované)

sar_pocdet
e
-2
?
počet dětí
číslo celé znakově
Celkový počet dětí, které pacient má včetně nevlastních dětí, dětí v pěstounské děti, vlastních (biologických) a adoptovaných dětí.
(požadované)

sar_pocdetd
e
-2
?
počet dětí ve spol. domácnosti
číslo celé znakově
Počet dětí žijících s pacientem ve společné domácnosti.
(požadované)

sar_dite
e

*
podrobnosti o dítěti
volný text

(volitelné)

sar_pecezc
e

*
pečuje o závislého člena
volný text
Činnosti, které pacient vykonává při péči o závislého člena rodiny.
(požadované)










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_vyk - anamnéza - významné výkony
Anamnéza - významné výkony - A.2.6.1.3 

{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.







významné výkony
A.2.6.1.3

každý výkon samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

chv
e

+
významné výkony

Podrobný popis mapování na položky bloku chv - viz TAB 1.
 

vyk_souhrn_text

e

?
významné výkony - souhrnný text
volný text
fakultativní textové sdělení










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:


Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovým blokem chv:

TAB 1:
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.



anam_vyk



významné výkony
A.2.6.1.3

každý výkon samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok chv
vyk_kod
e

?
kód výkonu
kód dle SNOMED CT
Číselník DASTA EPROC,
číselník je mapovaný na SNOMED CT.
(volitelné)
chv:
chvps_klic
vyk_popis
e

1
popis výkonu
volný text

(povinné)
chv:
chvps_text
vyk_lokal
e

?
anatomická lokalizace výkonu
řízená terminologie dle 
SNOMED CT
SNOMED CT
< 442083009 | Anatomical or acquired body structure (body structure) |
(volitelné)
chv:
alv_text
alv_form
vyk_dat
e

?
datum provedení výkonu
formát 
D, MR, R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)
chv:
dat_vyk
vyk_duvod_text
e

?
důvod provedení - text
volný text 

(požadované)
chv:
duvod_text
vyk_duvod_kod
e

*
důvod provedení - kód
kód MKN-10, Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
(požadované)
chv:
duvod_kod
vyk_vysled
e

?
výsledek výkonu
kód dle SNOMED CT
Číselník dle SNOMED CT:
385669000| Úspěšný
385671000| Neúspěšný
385670004| Částečně úspěšný
(volitelné)
chv:
vysledek
vyk_zprost
e

*
použitý zdravotnický prostředek
volný text
Zdravotnický prostředek, který byl implantován, odstraněn nebo s ním bylo jinak manipulováno (kalibrace, výměna baterie, nasazení protézy, připevnění vaku na ránu atd.) v průběhu procedury.
(volitelné)
chv:
zdrav_prost









Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anam_zpi - anamnéza - zdravotní pomůcky a implantáty
Anamnéza - zdravotní pomůcky a implantáty - A.2.6.1.2 
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.







zdravotní pomůcky 
a implantáty
A.2.6.1.2

každý prostředek samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)

uniz

e

+
zdravotní pomůcky a implantáty

Podrobný popis mapování na položky bloku uniz - viz TAB 1.
 

zpi_souhrn_text

e

?
zdravotní pomůcky a implantáty - souhrnný text
volný text
fakultativní textové sdělení










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:


Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovým blokem uniz:

TAB 1:
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




osobní anamnéza
A.2.6.1.



anam_zpi



zdravotní pomůcky 
a implantáty
A.2.6.1.2

každý prostředek samostatně,
volá se opakovaně
(požadované)
mapování na datový blok: uniz
zpi_popis_text
e

1
popis zdravotního prostředku - text
volný text
Popis zdravotnického prostředku (implantovaného či externího) volným textem.
(povinné)
uniz:
u_uniz
zpi_popis_kod
e

?
popis zdravotního prostředku - kód
kód dle SNOMED CT
Číselník DASTA ENAHRADY,
číselník je mapovaný na SNOMED CT.
uniz - unizf:
niz_klic
niz_text
zpi_ident
e

?
identifikátor prostředku
volný text
Normalizovaný identifikátor, např. UDI, dle nařízení EU 2017/745.
(volitelné)
uniz - unizf:
niz_ident
zpi_dat_od
e

?
datum zavedení
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované)
uniz:
dat_du
zpi_dat_do
e

?
datum odstranění
formát D, nebo MR, či R
Datový blok dat_xx.
Přesné nebo přibližné datum.
(požadované
uniz:
dat_up
zpi_duvod_text
e

?
důvod použití - text
volný text
Klinický důvod zavedení zdravotnického prostředku (indikace) vyjádřený textem.
(volitelné)
uniz:
duvod_text

zpi_duvod_kod

e

*
důvod použití - kód
kód MKN-10, Orphacode aj.
Datový blok mknorpha.
Klinický důvod zavedení zdravotnického prostředku (indikace) vyjádřen kódem zdravotního problému.
(volitelné)
uniz:
duvod_kod









Podmínky, pokyny, poznámky: 

*anf - anamnéza formalizovaná
Anamnéza formalizovaná. 
{distribuováno od verze 4.25.01} 

kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
info / změny




osobní anamnéza



anam_prob
e

*
zdravotní problémy

pokyny:
každý problém samostatně,
volá se opakovaně

anam_zpi
e

*
zdravotní pomůcky a implantáty

pokyny:
každý prostředek samostatně,
volá se opakovaně;
mapování na datový blok: uniz

anam_vyk
e

*
významné výkony

pokyny:
každý výkon samostatně,
volá se opakovaně;
mapování na datový blok chv

anam_oc
e

*
očkování

pokyny:
každé očkování samostatně,
volá se opakovaně;
mapování na datový blok ocz





epidemiologická anamnéza



anam_inf
e

*
infekční kontakty 

pokyny:
každý kontakt samostatně,
volá se opakovaně

anam_infc
e

*
cestovatelská anamnéza

pokyny:
každá cesta samostatně,
volá se opakovaně





rodinná anamnéza 



anam_rao
e

*
příbuzné osoby

pokyny:
každá osoba samostatně,
volá se opakovaně

anam_sa

e

?
sociální anamnéza

 

pokyny:
jednorázově
Zahrnuje:
společenské uplatnění
vzdělání
bydlení
rodinnou situaci





abusus



anam_aba
e

*
alkohol

pokyny:
může být více záznamů pro více období

anam_abk
e

*
kouření

pokyny:
může být více záznamů pro více období

anam_abd
e

*
drogy

pokyny:
může být více záznamů pro více období

anam_abj
e

?
jiné závislosti


pokyny:
jednorázově

garant_dat 
e

?
garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:
převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná;
fakultativní

autor
e

?
autor odpovědný za obsah

pokyny:
kdo vytvořil, nebo autor poslední úpravy;
převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná

dat_ab 
a

?
datum a čas aktualizace anamnézy společné
formát DTS
pokyny:
převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná;
fakultativní

iid
e

?
instance identifikátor

pokyny:
unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

anAny
e

?
firemní blok

pokyny:
viz  firemní bloky


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Odvozena od struktury bloku ku_z_propz_anam - žlutě označené elementy jsou převzaté z uvedeného bloku.

Elementy autor, garant dat, dat_ab a iid jsou záměrně totožné jako v bloku an - anamnéza neformalizovaná. 

*lez_al - aktivní látka v léku
Informace o jedné aktivní látce léku.
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
kod_atc
a
-10
?
kód ATC aktivní látky léku

poznámka:
databáze SÚKL

nazev
a
-70
?
název aktivní látky léku
volný text
poznámka:
databáze SÚKL

 
[XML Schema]
 
Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky: 

*mknorpha - sdělování kódu dle MKN-10, nebo ORPHA
Kódy onemocnění s uvedením kódovacího systému
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
kod_syst
e
-10
1
kódovací systém
[Z_MKNORP]
#!, 
položka klic
Pracuje se systémy:
MKN-10
MKN-O
Orphacode
SNOMED CT
TNM
IPS
OMIM

kod
e
-10
1
kód z uvedeného kódovacího systému 



kod_text
e
-80
1
text k příslušnému kódu
volný text
Povinně připojený text ke kódu z uvedeného kódovacího systému - slouží k zobrazení v prohlížecích nástrojích.


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Slouží k uložení jednoho kódu onemocnění s uvedením kódovacího systému.
Nejčastěji se pracuje s MKN-10, v případě vzácných onemocnění s ORPHA code, u onkologických onemocnění s MKN-O.
V některých případech použití bloku bude vyžadován kód SNOMED CT.
Použití OMIM bude okrajové.

Poznámka:
Bude-li praxe vyžadovat, lze doplnit i verzi kódovacího systému. 

*p_zap_vys - parametrický zápis vyšetření
Parametrický zápis vyšetření (určeno pro datové bloky propouštěcí zprávy)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny








vys_v_snomed

e

+/
výsledek vyšetření formalizovaný dle SNOMED CT

Výsledek vyšetření ve formě kódovaných výsledků měření. Obsah výsledku vyšetření se bude lišit podle typu vyšetření.
Pracuje se s kódy SNOMED CT.
Pracuje se buď (přednostně)
s vys_v_snomed, nebo 
s vys_v_nclp.

vys_v_nclp
e

/+
výsledek vyšetření formalizovaný dle NČLP

Datový blok ku_z_lab.
Výsledek vyšetření ve formě kódovaných výsledků měření. Obsah výsledku vyšetření se bude lišit podle typu vyšetření.
Pracuje se s klíči NČLP.
Pracuje se buď (přednostně)
s vys_v_snomed, nebo 
s vys_v_nclp.


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Blok je využíván v datovém bloku ku_z_propz_sprij i ku_z_propz_sprop a je vyplňován podle místa jeho volání:

Antropometrické údaje (A.2.4.1.3, nebo A.2.8.1.3):

SNOMED CT / mapování na NČLP:
1153637007 / 20411, (12422, 12421, 12425) | Body height (observable entity) | OR
27113001 / 20042, (20669, 12429) | Body weight (observable entity) | OR 
60621009 / 20454 | Body mass index (observable entity) | OR 
363812007 / 12415 | Head circumference (observable entity) | OR 
248366000 / 53817 | Chest circumference (observable entity) | OR 
276361009 / 53818 | Waist circumference (observable entity) |

Poznámky:
Tyto údaje mohou být sdělovány také datovým blokem h (např. v rámci bloku ip) - nesmí být v rozporu.

Pro antropometrické údaje pro výšku a speciálně pro děti je v NČLP k dispozici řada dalších položek - viz NČLP gesce „K“.


Základní životní funkce (A.2.4.1.4, nebo A.2.8.1.4):

SNOMED CT / mapování na NČLP:
364075005 / 20856 | Heart rate (observable entity) | OR 
86290005 / 20954 | Respiratory rate (observable entity) | OR 
271649006 / 20858 | Systolic blood pressure (observable entity) | OR  
271650006 / 20857 | Diastolic blood pressure (observable entity) | OR 
386725007 20407 | Body temperature (observable entity) | OR 
103228002 / 15052, (15053 - 15056) | Hemoglobin saturation with oxygen (observable entity) |

Poznámky:
Tyto údaje mohou být sdělovány také datovým blokem fyznal (např. v rámci bloku ip) - nesmí být v rozporu.

Pro saturaci hemoglobinu kyslíkem jsou v NČLP další položky - viz NČLP gesce „B“ „saturace“. 

*pp_aktivita - plán péče - aktivity
Plán péče - aktivity - A.2.9.1.6 (blok pro propouštěcí zprávu - doporučení)
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny




aktivita  
A.2.9.1.6



aktivita_typ

e

?
typ aktivity
A.2.9.1.6.1
formulář
Datový blok text.
hl7:resource-types
Appointment
CommunicationRequest
DeviceRequest
MedicationRequest
NutritionOrder
Task
ServiceRequest
VisionPrescription

(požadované)

aktivita_popis

e

?
popis aktivity
A.2.9.1.6.2
volný text
Datový blok text.
Zadává lékař volným textem.

(požadované)

specif_atrib

e

*
specifické atributy aktivity
A.2.9.1.6.3
formulář
Datový blok text.

(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky: 

*vys_fs_form_ - formalizované hodnocení funkčního omezení
Formalizované hodnocení funkčního omezení - A.2.4.2.4 + A.2.8.2.4
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
dat_vzn_fo

e

?
datum vzniku funkčního omezení
A.2.4.2.4.1 + A.2.8.2.4.1
formát D, MR, nebo R
Datový blok dat_xx.
Datum vzniku funkčního omezení.
(požadované)

vys_fo_text

e

?
vyšetření funkčního omezení - text
A.2.4.2.4.2 + A.2.8.2.4.2
volný text
Datový blok text.
Textový zápis vyšetření zadaný lékařem při příjmu.
(volitelné)

vys_fo_popis

e

1
vyšetření funkčního omezení - popis
A.2.4.2.4.3 + A.2.8.2.4.3







Zadává lékař (formulář).
formulář
ÚZIS: MKF
Datový blok text.
Popis vyšetření. Jako výchozí systém pro hodnocení funkčního stavu byl zvolen mezinárodní klasifikační systém MKF. 
Další typy hodnotících škál mohou být doplněny v budoucích verzích standardu na základě potřeby a konsenzu odborné veřejnosti.
(požadované) 

vys_fo_form

e

1
vyšetření funkčního omezení - formalizovaně
A.2.4.2.4.4 + A.2.8.2.4.4


Zadává lékař výběrem ze sezamu.
výběr ze seznamu 
ÚZIS: MKF
Datový blok text.
Výsledek hodnocení funkčního stavu v dané kategorii hodnocení.



(požadované)


[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Poznámka:
Datový blok je volán z bloku ku_z_propz_sprij i z ku_z_propz_sprop. 

*vys_v_snomed - formalizovaný zápis vyšetření dle SNOMED CT 
Formalizovaný zápis vyšetření dle SNOMED (určeno pro bloky propouštěcí zprávy) - redukovaný tvar
 
{distribuováno od verze 4.25.01} 
 
kód
T
D
V
plný název
hodnota
podmínky, pokyny, poznámky
změny
iid
e

*
ID položky

Identifikátor položky - unikátní, neměnný napříč informačními systémy. 

stav
e
1
?
stav vyšetření
seznam hodnot:
R=registrovaný
P=předběžný
F=finální
Z=změněný
Mapování:
R=registered =dosud nedodaný
P=preliminary
F=final
Z=amended
Není-li uvedeno, považuje se za finální („F“).

kod
e

1
kód vyšetření

Vazba na kódový systém resp. číselník.
Nyní položky SNOMED CT.

dat_vysetreni
e

1
datum a čas provedení vyšetření
formát DTS
Datový blok dat_xx.

dat_vydani
e

?
datum a čas vydání výsledku
 
formát DTS
Datový blok dat_xx.

vysl_typ
e
1
1
typ výsledku
seznam hodnot:
N=numerický
T=textový
F=formalizovaný


vysl_hodnota
e

1
hodnota výsledku

Numerické výsledky znakově.
Textové volným textem.
Formalizované kódem.

vysl_jednotka
e

?
jednotka, v níž je vydáván výsledek

Povinné u numerických výsledků.

vysl_pozn
e

*
poznámka k výsledku
 
volný text


vysl_rm_d
e

?
referenční mez dolní

Požadované u numerických výsledků. Ve stejných jednotkách, jako výsledek.

vysl_rm_h
e

?
referenční mez horní

Požadované u numerických výsledků. Ve stejných jednotkách, jako výsledek.

vysl_interpret
e

?
hodnocení výsledku
 
volný text


vysl_pracovnik

e

*
pracovník, který provedl vyšetření

Datový blok pracovník.

vysl_pracoviste
e

?
pracoviště pracovníka, který provedl vyšetření

Datový blok pracoviste.










[XML Schema]

Podmínky, pokyny, poznámky:

Poznámky:
Slouží k předání výsledku prostřednictvím kódů SNOMED CT.
Pro více předávaných položek je voláno opakovaně.
Odvozeno ze struktur FHIR - redukovaná verze.
Bude doplněno či upraveno dle připomínek praxe. 

Tabulka typů souborů pro textový blok DS

Tabulka typů souboru (vycházející z ”Content type”) je určená pro specifikaci obsahu externího souboru (přílohy) nebo obsahu bloku ktext a tak k určení aplikace, která tento obsah zpracuje nebo zobrazí.

Označení má 2 části:
typ - v případě bloku text se jedná vždy o text, u příloh ke zprávám může jít např. o obrazovou přílohu a pak bude např. image.
subtyp (podtyp) - extenze souboru nebo jeho označení. Doporučujeme vycházet z typů v tabulce.  
Výsledný tvar je potom složen z typ/podtyp, např. text/html, image/jpeg apod.
Pro text doporučujeme používat rtf a případně i html, ostatní jsou možné po dohodě - viz prot_kom.


Výběr základních typů pro použití v DS, převzato z http://www.mime-types.com
Tabulka bude podle potřeb rozšiřována a uvedené typy budou považovány za doporučené.

typ
subtyp (podtyp)
odkaz na případnou definici
text                                                                                                  
plain  
[RFC2646,RFC2046]

richtext        
[RFC2045,RFC2046]

enriched      
[RFC1896]

html                                        
[RFC1866]

rtf

image           
jpeg                                      
[RFC2045,RFC2046]

gif                                 
[RFC2045,RFC2046]

tiff
[RFC2302]                

png

application
pdf                                                   


zip                                    


msword                                 

. 


