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NZIS v roce 2018: stav -> možnosti -> další rozvoj

Zdravotnické a populační registry
(specifické diagnostické a/nebo klinické 
registry)

Referenční a logistické informační systémy 
(např. NRZP, NRPZS)

Statistické zjišťování 
(klinické výkazy, ekonomické 
výkazy)

Mezinárodní studie, průzkumy, … 
(Health Data OECD, Eurostat, EHIS, EHLEIS, …)

…… velmi různorodý systémNZIS
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Zdravotní 
pojišťovny Primární péče (PL, gynekologové)

Léčba vykazovaná ZZ
Monitoring centrové léčby

Nemocniční informační systémy
Regionální a národní registry

Populační a léčebná zátěž

NZIS
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Národní registr poskytovatelů ZS 
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Na území HMP k 31. 12. 2017 evidováno dle místa poskytování celkem 761 ordinací praktického lékaře pro dospělé, z toho 592 samostatných poskytovatelů 
a 169 začleněných ordinací pod jinými poskytovateli, tj. PZS akutní, následné, dlouhodobé a ostatní ambulantní péče.
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Ukázka výstupů z NRPZS: 
ordinace praktického lékaře pro dospělé v Praze



NATIONAL 
CANCER 

SCREENING 
PROGRAMMES

www.mamo.cz

www.kolorektum.cz

www.cervix.cz

Ukázky hodnocení populačních preventivních programů: 
screeningy zhoubných nádorů



Ukázky hodnocení populačních preventivních programů: 
síť a dostupnost mamografických center v Praze
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Regionální zpravodajství NZIS: https://reporting.uzis.cz/  
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https://reporting.uzis.cz/










Mapa zdravotnické techniky: https://ztnemocnice.uzis.cz/ 
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Mapa zdravotnické techniky: https://ztnemocnice.uzis.cz/ 
• Cíl

• Přehledná online prezentace informací o dostupnosti jednotlivých kategorií 
zdravotnické techniky v nemocnicích akutní péče podle

• Podle poskytovatele zdravotnických služeb
• Podle kategorie přístroje
• Podle regionů
• Podle dostupnosti

• Zdroj dat o přístrojové technice 
• Resortní statistická šetření, výkaz „T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém 

vybavení zdravotnického zařízení“ za rok 2017. Data jsou aktualizována ročně, k 
1.6. daného roku. 
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Mapa zdravotnické techniky: https://ztnemocnice.uzis.cz/ 
• Technické řešení

• Webová aplikace optimalizovaná pro všechny typy internetových prohlížečů 
s plnou podporou responzivního zobrazení obsahu (přizpůsobení dle typu 
zařízení, mobilní telefon, tablet, desktop)

• Garance a vývoj
• Návrh, vývoj, testování, implementace, správa a provoz webové aplikace 

spadá pod ÚZIS ČR
• Vývoj proběhl „in house“ v rámci oddělení webového studia ÚZIS a s využitím 

vnitřních zdrojů ÚZIS ČR.
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Mapa zdravotnické techniky: Instance platformy
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Mapování dat



Mapa zdravotnické techniky: responzivní aplikace

Ochrana veřejného zdraví a GIS



Interaktivní prohlížeč
• Primární informační hodnotu portálu reprezentuje 

„Interaktivní prohlížeč“, který v několika dynamických 
reportech poskytuje uživateli přehled o výskytu zdravotnické 
přístrojové techniky v nemocnicích akutní péče na území ČR.

• K dispozici jsou tři uživatelské pohledy na dostupná data
• Podle poskytovatele zdravotnických služeb
• Podle kategorie přístroje
• Podle regionů
• Podle dostupnosti
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Mapa zdravotnické techniky
Ukázka
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