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Zkratka Pojem Výklad položky
PSD Prevalenční 

sledování 
dekubitů

Zkratka a název předmětné metodiky.

Šetření Jednorázový sběr dat v organizaci podle předmětné 
metodiky.

ASW Aplikační 
software

V případě této metodiky se jedná o webovou aplikaci 
umožňující mimo jiné sběr a kontrolu dat, výpočty 
ukazatelů a jejich publikaci.

 Date Časový typ datové položky
XML, XLS, 
CSV, TXT, DBF

Datové formáty Zkratky datových formátů používaných při elektronickém 
sběru dat.

 DS4, DASTA Datový standard 
pro komunikaci 
mezi 
zdravotnickými 
subjekty

Datový standard vyvíjený a publikovaný na národní 
úrovni, je určen především pro předávání klinických 
informací mezi subjekty působícími ve zdravotnictví. Číslo 
použité ve zkratce znamená pořadí verze ve vývoji 
standardu.

 Dekubitus Poškození kůže a podkoží jako důsledek kombinace 
dlouhodobého tlaku a dalších rizikových faktorů u ležících 
pacientů.

 Denominátor Jmenovatel, součást poměrového ukazatele.

ETL Extract, 
transform, load

Proces převodu a úprav dat před jejich analýzou.

HTTPS Hypertext 
Transfer 
Protocol over 
Secure Socket 
Layer

Zabezpečené spojení pro komunikaci po internetu.

 Character Textový typ datové položky.
ID Identifikace Většinou kód, kterým je identifikován pacient, nebo 

provozní jednotka, která je předmětem šetření.
IČP Identifikační 

číslo pracoviště
Kód identifikace provozu nemocnice, který používají 
společně nemocnice a zdravotní pojišťovna pro realizaci 
vyúčtování péče.

IČZ Identifikační 
číslo zařízení

Kód identifikace nemocnice, který používají společně 
nemocnice a zdravotní pojišťovna pro realizaci vyúčtování 
péče.

 Incidenční 
šetření

Sleduje počet nově nemocných jedinců (nových případů) 
k celkovému počtu jedinců ve sledované populaci za 
určité časové období. Oproti prevalenci, která hodnotí 
daný stav v určitý čas, incidence poukazuje na dynamiku 
onemocnění v populaci.

Šetření dekubitů na národní úrovni



Zkratka Pojem Výklad položky
IS Informační 

systém
Informační systém obecně.

JIP Jednotka 
intenzivní péče

Lůžková provozní jednotka poskytující intenzivní péči 
kriticky nemocným pacientům.

NSUZS Národní sada 
ukazatelů 
zdravotních 
služeb

Národní sada ukazatelů, které jsou testovány, 
vyhodnoceny a publikovány na národní úrovni.

NIS Nemocniční 
informační 
systém

Zde máme na mysli především klinický informační systém 
umožňující záznam klinického stavu a výkonů zdravotní 
péče.

 Nominátor Čitatel, součást poměrového ukazatele.

NRC Národní 
referenční 
centrum

Národní referenční centrum je platformou, na které 
setkávají všichni hlavní stakeholdeři resortu zdravotnictví: 
zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení a stát.

 Number Číselný typ datové položky.
 Odbornost Zde se jedná o prvek dimenze používané v metodice VZP 

k rozlišení pracovišť podle medicínského oboru a typu 
provozu (ambulance, lůžka, JIP atd.). Dimenze je 
provedena jako číselník kódů a názvů jednotlivých 
odborností.

 Pracoviště Provozní jednotka nemocnice, v tomto případě lůžková 
jednotka identifikovaná podle kódu IČP, ke které se 
vztahují sbíraná data o pacientech s rizikem a výskytem 
dekubitu.

PKx Prediktivní 
konstanty

Matematické konstanty, které vyjadřují predikci výskytu 
nebo vzniku dekubitů používané při standardizaci 
ukazatele v tomto projektu.

 Prevalenční 
šetření

Prevalence je počet existujících nemocí či zdravotních 
problémů ve vybrané populaci k určitému datu. 
Prevalenční šetření využívá jednorázový sběr údajů 
platných ke konkrétnímu datu.

 Prevence vzniku 
dekubitu

Opatření, která snižují pravděpodobnost vzniku dekubitu 
a jsou zaměřena na známé faktory rizika vzniku dekubitu.

 Riziko vzniku 
dekubitu

Pravděpodobnost, že vznikne dekubitus v důsledku 
poznaných biologických faktorů, jako je klinický stav 
pacienta, jeho pohyblivost, souběžné nemoci atd.

PHP Skriptovací jazyk 
PHP

Skriptovací jazyk, použitý pro realizaci webové aplikace 
pro sběr dat.

 Standardizace 
ukazatele

Metoda zaměřená na eliminaci, nebo snížení rizika 
zkreslení hodnoty ukazatele známými faktory zkreslení.

 Škála rizika dle 
Nortonové

Systém třídění stupně rizika vzniku dekubitu vycházející 
ze známých faktorů popsaný Nortonovou a používaný v 
rozšířené verzi i v našem projektu.
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ÚZIS, NZIS Ústav 
zdravotnické 
informatiky a 
statistiky

 

 Validovaný 
ukazatel

Ukazatel (kvality, nebo obecně výkonnosti), jehož 
vlastnosti jsou vyhodnoceny experty a to především ve 
smyslu užitečnosti, důležitosti, vědecké přijatelnosti a 
proveditelnosti.

VZP Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna
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