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Východiska 

Předávání dat do národních registrů NZIS ze strany poskytovatelů probíhá dvěma základními 

cestami, a to manuálním vložením nebo dávkovým zasíláním dat. V případě dávkového sběru 

je nejčastějším primárním zdrojem dat export z nemocničního informačního systému (NIS). 

Protože se jedná o automatický proces, je tu vysoké riziko systémové chyby, která může vést 

ke znehodnocení celého předávaného datového souboru, v horším případě i dat celého 

národního registru. Z tohoto důvodu je třeba předcházet těmto chybám a jednou z cest je 

testování funkce NIS před zahájením automatického exportu a zasílání dat. NIS jsou 

standardně dodávány soukromými dodavateli, na které se v tuto chvíli nevztahuje žádná 

legislativní povinnost testování či certifikace aplikace ve vztahu k zasílání dat do NZIS. Tento 

dokument má za cíl navrhnout možné postupy, které by v praxi bylo možno zavést, aby se 

ověřila funkčnost NIS ještě před tím, než jsou poskytovateli vydány přístupové údaje pro 

zasílání dat do NZIS.  

Dávkové zasílání dat do NZIS není transakční proces ve smyslu, že by bylo nutné 

sofistikovaně testovat vzájemnou komunikaci dvou informačních systémů. Služba B2B je sice 

dostupná, ale zajišťuje pouze předání vlastní dávky, které se buď zdaří, nebo nezdaří. 

K nastavení tohoto procesu je připraveno testovací prostředí, které poskytovatel či jeho 

smluvní dodavatel NIS může využít. Vlastní proces předávání B2B službou nemůže ovlivnit 

kvalitu předávaných dat.  

Testovat je však třeba vlastní proces exportu dat na straně NIS, kdy jakákoliv systémová 

chyba může závažně pozměnit význam předávaných dat. Požadavky na export v zásadě tyto: 

1. Export musí formálně odpovídat datovému rozhraní 

2. Export musí sémanticky odpovídat popisované realitě hlášeného případu      

Postup a nástroje ověřování 

Splnění prvního bodu lze ověřit validací proti XML schématu, které je k dispozici pro každé 

datové rozhraní NZIS registrů. Validace probíhá standardním validačním nástrojem v souladu 

s W3C standardem.  Ověřit formální shodu tak lze bez problému v off-line režimu. Dávka 

může obsahovat 1 až N případů, pro testování je doporučeno provádět ověření formální 

shody na větším objemu záznamů, které jsou exportovány přímo z NIS. XML schéma ověří 

kromě struktury i datové typy a povolené rozmezí hodnot. Schéma však již není schopno 

podchytit logické vazby parametrů ani shodu výstupu se vstupními daty zadanými v NIS. 

Kontrola základních logických vazeb je implementována v importní funkci každého registru. 

Validace zachytí například nesouslednost datumů či nereálné atributové kombinace. 

Testovací dávku tak lze ověřit v testovacím prostředí registru.  



                                                                                           
 
 

Nejnáročnější je ověření, že exportovaná data odpovídají primárně pořízeným datům. 

Velkým rizikem je například chybné kódování číselníkových položek. Záměna dvou platných 

kódů může zůstat velmi dlouho neodhalena, pokud nevyvolá konflikt s nějakou logickou 

vztahovou kontrolou. Tato systémová chyba může vážně zkreslit analytické zpracování 

celého datového souboru. Odhalit tyto chyby mimo prostředí dodavatele NIS může jen 

časově náročné pořízení testovacích dat do NIS, jejich export z NIS a zpětná transformace do 

tabulkové podoby a porovnání výsledku se vstupním souborem. V ideálním případě by měl 

být tímto postupem získán totožný testovací soubor. Podmínkou tohoto scénáře je, že 

testovací data lze do NIS manuálně vložit a že to odpovídá standardnímu postupu, kterým 

budou reálná data vkládána. Pokud budou v praxi data pořizována jinou cestou, například 

importem dat z jiných systémů či přímo přístrojů a zařízení, nemusí uvedený postup zachytit 

všechny potenciální chyby strojového zpracování dat nebo nemusí být vůbec realizovatelný 

(externí testovací soubor není jak zadat). V těchto případech je nutné ověření vhodně 

modifikovat ve spolupráci s dodavatelem NIS či souvisejících aplikací a zařízení.  

Zásadní pro tento typ testování je velikost a podoba testovacích dat. Testovací data by měly 

pokrýt:  

 Minimálně vyplněný záznam (pouze povinné položky) 

 Maximálně vyplněný záznam (všechny položky vyplněny) 

 Desetinná čísla u atributů, kde je desetinné číslo umožněno 

 Extrémní hodnoty spojitých parametrů (hodnota i počet znaků) 

 Diakritické znaky u případných textových atributů 

 Všechny varianty číselníkových položek       

U posledního požadavku je problém u rozsáhlých číselníků či klasifikací. Nelze vyčerpávajícím 

způsobem otestovat například celou klasifikaci MKN10 či seznam zdravotních výkonů. Je 

nutné vybrat alespoň nejfrekventovanější položky a zařadit je do testovacího souboru.  

Proces ověřování souladu NIS 

V základních bodech probíhá ověřování NIS na shodu s datovým rozhraním NIS následovně: 

 Formální žádost dodavatele o ověřování NIS 

Přihláška musí obsahovat nezbytné identifikační údaje dodavatele a testovaného NIS 

včetně jeho verze. 

 Předání souboru, který byl dodavatelem exportován z NIS 

Soubor by měl obsahovat předem dohodnutý počet záznamů. Na něm je ověřena 

shoda formátu oproti XML schématu a průchod importní funkcí do testovací verze 

registru NZIS. Pokud má dodavatel záznam, může mu být poskytnut zpětný export dat 

v tabelární podobě pro srovnání se zdrojovými daty. V tomto kroku se odhalí 

případné základní nedostatky exportní funkce NIS.  



                                                                                           
 
 

 Dodavateli je poskytnut vzorový dataset, který by měl pořídit do svého NIS. Následně 

ho vyexportuje a poskytne opět k ověření. Data jsou následně importovány a 

reexportovány z registru NZIS do původní tabelární podoby. Výsledný export je 

porovnán se vstupními testovacími daty.  

 Po úspěšném otestování shody je dodavateli NIS vystaven testovací protokol a 

certifikát o shodě s datovým rozhraním registru NZIS.  

Kromě exportní funkce NIS lze ověřit i funkčnost automatického zasílání dat z NIS do registru 

NZIS přes B2B službu. Dodavateli NIS je pro tyto účely vydán testovací ověřovací certifikát a 

dodavatel musí úspěšně zaslat přes definované rozhraní dávkový soubor přímo do registru. 

Zároveň by měl být schopen načíst stejnou cestou výsledný chybový protokol, který doloží 

jako důkaz úspěšného testu.  

Shrnutí 

Popsaný postup rámcově nastiňuje postup ověření NIS na shodu s datovým rozhraním 

registru NZIS. Hodnocena je čistě funkčnost a správnost přenosu dat z NIS do registru, nikoliv 

už uživatelská přívětivost práce s NIS, která může být ryze individuální a závislá na 

požadavcích zákazníka. Uvedený postup ověření by měl zabránit většině systémových chyb, 

které mohou ohrozit kvalitu dat v cílovém registru NZIS.  

   

 


