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Data požadovaná ze zahraničí 1 
(WHO, Eurostat, OECD, ECDC)

• Chirurgické procedury:
– Cataract surgery
– Tonsillectomy
– Transluminal coronary angioplasty
– Coronary artery bypass graft
– Stem cell transplantation
– Appendectomy / Laparoscopic appendectomy
– Cholecystectomy / Laparoscopic cholecystectomy
– Repair of inguinal hernia / 

Laparoscopic repair of inguinal hernia
– Transurethral prostatectomy / Open prostatectomy
– Hysterectomy / Laparoscopic hysterectomy
– Caesarean section
– Hip replacement
– Total knee replacement
– Partial excision of mammary gland / Total mastectomy

Členění: Inpatient cases/Day cases/Outpatient cases

• Čekací doby (Cataract surgery, Hip replacement)
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Data požadovaná ze zahraničí 2

• Konzultace: Doctor, Dentist, Teleconsultations
• Preventivní péče:

– Očkování (Immunisation against 
influenza & routine vaccination coverage)

– Onkologický skrínink: cervical, colorectal, 
breast (mammography) 

• Hospitalizace: 
– Inpatient discharges, ALOS, bed-days, 

occupancy rates; Day case discharges
– Členění: 

• currative/somatic/psychiatric care; dg.
• age, sex, region, country of residence for non-residents

• Diagnostická vyšetření: CT, MRI, PET

• Data související s COVID-19: tests, hospital patients, vaccination
• Propitvanost
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Data požadovaná ze zahraničí 3

• Kvalita zdravotní péče:
– Primární péče:

• Avoidable hospital admissions (diabetes lower extremity amputation)

• Prescribing (Proportion of the population who are chronic opioid users)

– Akutní péče: AMI/Hemorrhagic stroke/Ischemic stroke 30-day mortality; Hip fracture 
surgery initiated within 2 calendar days after admission to the hospital

– Péče o duševní zdraví (In-patient death from suicide among patients at the hospital 
with a mental disorder, Death from suicide after discharge among patients diagnosed with 
a mental disorder)

– Onkologická péče: screening, survival, mortality

– Péče v závěru života (Hospital 30-days re-admissions during the last year of life, 
Number of cancer patients who received chemotherapy in the last 30 days of life)

– Integrovaná péče: Ischemic Stroke/Hemorrhagic Stroke/CHF – hospital 
readmissions/mortality/prescribed (antihypertensive) medicines 

– Bezpečnost pacientů (Retained surgical item or unretrieved device fragment, 
Healthcare associated infections)

– Zkušenosti pacientů (Consultation skipped due to costs, Doctor spending enough time 
with patients during the consultation)
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Problémy s vykazováním dat, příklad 1 
(Partial excision of mammary gland & Total mastectomy)
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Zadání Možnosti

Popis situace: 
V současných datových zdrojích nelze jednoznačně rozlišit mezi oběma požadovanými procedurami. 

U výkonů není jasné, zda byla odebrána část prsu nebo celý prs.



Problémy s vykazováním dat, příklad 2 
(Doctor teleconsultations)
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Zadání Možnosti

Popis situace: 
Není jasná úplnost podchycení telekonzultací z důvodu 

masívnějšího rozšíření používání až v situaci související s 
pandemií COVID, možné odlišné praxe mezi zdravotními 
pojišťovnami (vlastní balíčkové úhrady?), nepodchycení 

telekonzultací nad rámec veřejného zdravotního pojištění.



Shrnutí

• Zvyšující se poptávka ze zahraničí po datech 
o využívání/spotřebě/produkci  zdravotní péče

• Výzvy: 

– Přesnost mapování výkonů do procedur dle 
mezinárodních definic

– Členění zdravotní produkce (hlavně dle druhu 
péče) v souladu s mezinárodními definicemi

– Zajištění srovnatelnosti dat v čase (může být 
problém při změně datového zdroje či metodiky)
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Děkujeme za pozornost
https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-

for-all-family-of-databases-hfa-db
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://www.oecd.org/health/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data
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