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Tento dokument je shrnutím odkazů k zahraničním 
sadám ukazatelů kvality zdravotní péče pro vy-
brané země. Jde zejména o sady využívané na 
národní úrovni, nebo o exporty mapující vícero 
velkých národních sad (např. v USA). U některých 
zemí existuje více paralelně fungujících zdrojů 
tvorby ukazatelů kvality, v některých případech 
jsou naopak zjevně zdrojové údaje využívány na-
vzájem mezi jednotlivými zeměmi (např. Němec-
ko a Švýcarsko).

Cílem tohoto dokumentu je nasměrovat zájemce 
na zdrojové informace k jednotlivým zahraničním 
ukazatelům a jednoznačně tak doložit návaznost 
a smysluplnost tvorby českých kvalitativních uka-
zatelů na letitou praxi ověřenou v zahraničním 
zdravotním systému. Současně tento dokument 
dokládá rozsah pracnosti aplikace zahraničních 
ukazatelů na český zdravotní systém a dává mož-
nost zprostředkovaně prezentovat specifi cké od-
lišnosti zdravotního systému v ČR.

Pro každou zemi uvádíme krátké představení 
kontextu a doprovodné informace pro snadnější 
orientaci na stránkách organizace, kde jsou zpra-
vidla k dispozici další informace (defi niční listy 
ukazatelů, metodologie standardizace, kontakty 
na týmy, které mají v dané instituci agendu uka-
zatelů na starosti apod.). Konkrétní odkazy jsou 
v dokumentu barevně zvýrazněny.
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Spojené státy 
americké
V USA existuje vícero institucí zaměřujících se na 
monitorování kvality. Větší sady ukazatelů kvality 
zdravotní péče produkují např. Agency for heal-
thcare research and quality (AHRQ) nebo Centers 
for Medicare & Medicaid Services, některé uka-
zatele ale spadají přímo pod jednotlivé odborné 
společnosti (např. American Heart Assocation). 
Užitečným nástrojem mapujícím konkrétní ukaza-
tele vydávané různými institucemi je databáze or-
ganizace National quality forum (NQF). National 
quality forum je nezisková, apolitická organizace 
s cílem podporovat zlepšování zdravotní péče.

Na stránce NQF je možné vyhledávat a fi ltrovat 
ukazatele různého typu (procesní, strukturální, 
ukazatele nákladů, výsledkové…) a dle různých 
dalších kritérií (typ péče, cílová populace, insti-
tuce vydávající daný ukazatel…). Stránka nabízí 
i možnost stáhnout si přehledný export ve formá-
tu excel sešitu se seznamem vybraných ukazatelů 
a jejich základní charakteristikou. K detailnějším 
informacím o daném ukazateli je možné se dostat 
i po kliknutí na ukazatel ve výběru na stránce NQF. 
Informace o širším kontextu celých sad ukazatelů 
(včetně detailnějších výpočtů a metodik standar-
dizace) zpravidla nabízejí webové stránky zpravu-
jících institucí.

Po kliknutí na daný 
ukazatel jsou k dispozici 

další informace

Možnost vyhledávání 
konkrétních ukazatelů 

podle názvu nebo jeho části 

Vytvoření exportu ve formě 
tabulky z aktuálního výběru 

ukazatelů 

Možnost fi ltrování 
výběru 

(k dispozici i další 
kritéria, viz níže)

http://www.qualityforum.org/About_NQF/
http://www.qualityforum.org/Qps/QpsTool.aspx#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A1,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3Anull,%22Keyword%22%3A%22%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22,%22MSAIDs%22%3A%5B%5D%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D%7D
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Pro některé ukazatele jsou další dokumenty k dis-
pozici přímo ze stránky samotného ukazatele na 
stránce NQF. Po kliknutí na ukazatel ve vygene-
rovaném seznamu se uživatel dostane k defi nič-
nímu listu ukazatele, obsahujícím oranžový obdél-
ník VIEW THE NEW SPEC. Po klinutí na obdélník si 
uživatel stáhne složku s dokumenty s podrobněj-
šími informacemi o ukazateli. Tyto informace jsou 
však k dispozici především u ukazatelů, které již 
byly schváleny („Endorsed“).

Dokumenty ve složce se liší pro jednotlivé ukaza-
tele. Složka pro ukazatel Acute stroke mortality 
rate (IQI 17) například obsahuje tyto dokumenty:

Z nabízených zdrojových dat specifi cky uvádíme 
jíž výše zmíněnou agenturu AHRQ a jejich přehled 
ukazatelů kvality péče v rozdělení na preventivní, 
nemocniční, ambulantní a samostatně také pedi-
atrické ukazatele. Předností tohoto zdroje je aktu-
álnost defi ničních listů k jednotlivým ukazatelům.  

Zejména pro účely tvorby výsledkových nemoc-
ničních ukazatelů kvality je cennou pomůckou 
dokument s přehledem adjustačních (standardi-
začních) faktorů pro jednotlivé ukazatele. Tento 
dokument AHRQ aktualizuje pro každý kalendář-
ní rok, takže je nezbytné sledovat vývoj rizikových 
faktorů každoročně.

Všeobecná metodika 
pro výpočet a standardizaci 

ukazatelů AHRQ

Kliknutím na obdélník 
si uživatel stáhne složku 

s dalšími dokumenty 
o ukazateli 

Evidence 
pro opodstatněnost 

ukazatele

Metody a výsledky 
testování spolehlivosti 

a validity ukazatele
Hodnoty koefi cientů 

standardizace

Podrobnější informace 
o ukazateli

https://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/all_resources.aspx
https://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V2020/Parameter_Estimates_IQI_v2020.pdf


6Zpět na obsah

Německo

Fungování kvalitativních ukazatelů v Německu je 
českému zdravotnímu systému velmi blízké, tudíž 
z něj lze při tvorbě ukazatelů kvality inspirativně 
nejvíce čerpat. 

V Německu funguje vícero iniciativ pro měření 
kvality zdravotní péče, vedených různými institu-
cemi1. Nejvýznamnější je národní program zabez-
pečení kvality zdravotní péče, původně založen 
v roce 2001. Jeho regulace spadá pod federální 
národní výbor, sběr a zpracování dat má na sta-
rosti od roku 2015 Institut pro zabezpečení kvality 
a transparentnosti v lůžkové péči (Institut für Qu-
alitätssicherung und Transparenz im Gesundheit-
swessen - IQTIG), který přebral odpovědnost za 
program po institutu AQUA.  Kromě toho v doku-
mentu uvádíme i sadu ukazatelů German Inpati-
ent Quality Indicators (G-IQI), vycházející ze sady 
amerických ukazatelů Agency for healthcare re-
search and quality (AHRQ).  Tyto ukazatele jsou 
využívány Iniciativou pro kvalitní medicínu (Initia-
tive Qualitätsmedizin - IQM), která uskutečňuje 
měření kvality zapojených nemocnic na dobro-
volné bázi, přičemž ke konstrukci ukazatelů využí-
vá administrativní data. 

Bližší informace o měření kvality péče v Německu 
v anglickém jazyce najdete v tomto dokumentu. 

Národní sada ukazatelů 
(ukazatele IQTIG)
Od roku 2004 mají všechny nemocnice povin-
nost účastnit se programu měření kvality a každé  
2 roky publikovat report o kvalitě, od roku 2013 je 
publikace povinná každý rok. Hodnoty ukazatelů 
kvality pro nemocnice jsou součástí tohoto kvali-
tativního reportu. 

Nejaktuálnější dostupná verze seznamu ukazatelů 
je verze pro rok 2019. Ukazatele je možné si zde 
stáhnout ve formátu excel sešitu s názvem Indika-
toren- und Kennzahlenübersicht im Excel-Format 
2019 (nebo ve formátu csv pod názvem Indika-
toren- und Kennzahlenübersicht im CSV-Format 
2019). Seznam obsahuje informace jako název 
ukazatele (oficiální i „obecně srozumitelný“), jeho 
zkratku, klinickou oblast, do které spadá nebo ná-
rodní průměrnou hodnotu s intervalem spolehli-
vosti. 

Ukazatele se dělí na 2 skupiny: samotné indiká-
tory kvality a klíčové údaje. U Indikátorů kvality 
(na rozdíl od klíčových údajů) je definována re-
ferenční oblast, reprezentující „dobré“ výsledky 
nemocnice. Nemocnice, u kterých výsledky spa-
dají mimo referenční oblast, jsou dále zkoumány 
s cílem najít příčinu odchylky. Sada pro rok 2019 
obsahuje 205 indikátorů kvality a 72 klíčových 
údajů.

Další klinické informace a informace týkající se 
výpočtu ukazatelů je možno najít v sekci QS-Ver-
fahren, přičemž ukazatele jsou seskupeny do kli-
nických kategorií a oblastí. Orientaci na stránce 
a cestu k dalším informacím si ukážeme na příkla-
du ukazatele Verhältnis der beobachteten zur er-
warteten Rate (O/E) an HER2-positiven Befunden: 
niedrige HER2-Positivitätsrate (Poměr pozorova-
né a očekávané míry (O/E) pozitivních výsledků 
HER2: nízká míra pozitivity HER2):

1) Víc o systémech měření kvality v Německu:  1) Busse R., Blümel M., Health systems in transition: Germany - Health system review (2014), str. 79 – 81; 2) Pross C., Geissler A., Busse R: Measuring,  
Reporting, and Rewarding Quality of Care in 5 Nations: 5 Policy Levers to Enhance Hospital Quality Accountability (2017)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/sowhat_en.pdf
https://iqtig.org/qs-berichte/strukturierterqualitaetsbericht/
https://iqtig.org/qs-verfahren/
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Na stránce IQTIG klikneme na QS-Verfahren. 
V pravé části stránky označíme, který rok nás 
zajímá (materiály jsou každoročně aktualizovány):

Víme, že ukazatel spadá do Leistungbereich
(tedy klinické oblasti) s názvem Mammachirurgie
(Chirurgie prsou). Posuneme se na stránce níže 
a klikneme na danou oblast (vidíme ji pod kate-
gorií Gynäkologie).

Možnost zvolit rok, který 
nás zajímá - informace 

jsou každoročně 
aktualizovány

Sekce s bližšími 
informacemi 
o ukazatelích

Klinická oblast, do které spadá náš ukazatel. Na listu s ukazateli DE_Německo
v sešitu Ukazatele_kvality tuto informaci naleznete ve sloupci E - Leistungsbereich. 
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Otevře se nám stránka s popisem a dokumenty 
o ukazatelích z klinické oblasti Mammachirurgie
pro všechny roky, které jsme zvolili v předchozím 
kroku. Níže na stránce se nám pro rok 2019 nabízí 
následující dokumenty:

Pro hlubší pochopení ukazatelů z této kategorie 
si stáhneme dokument Qualitätsindikatoren mit 
Rechnergeln 2019. Na str. 13–17 nalezneme infor-
mace pro náš ukazatel Verhältnis der beobach-
teten zur erwarteten Rate (O/E) an HER2-positiven 
Befunden: niedrige HER2-Positivitätsrate, zahrnují-
cí použité položky datasetu a   podrobnější speci-
fi kace výpočtu. Vzhledem k tomu, že náš ukaza-
tel je standardizován, v dokumentu jsou uvedeny 
i rizikové faktory a jejich hodnoty. Celý dataset pro 
oblast Mammachirurgie se nachází v dokumentu 
Dokumentationsbogen 2019 ve formě formuláře.

Vládní hodnocení 2019

Vysvětlení vládního hodnocení 2019

Ukazatale kvality s pravidly pro výpočet 2019

Základní statistická kritéria pro kontrolu dat 2019

Prahové hodnoty pro ukazatele 2019

Prahové hodnoty pro kritéria pro kontrolu dat 2019

Datový formulář 2019
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German inpatient quality 
indicators (G-IQI)
Další institucí věnující se měření kvality je Iniciativa 
pro kvalitativní medicínu (Initiative Qualitätsme-
dizin - IQM), využívající sadu ukazatelů German 
inpatient quality indicators (G-IQI) založenou na 
administrativních datech. Měření kvality se týká 
dobrovolně zapojených nemocnic, výsledky mě-
ření jsou publikovány a slouží k následné iniciati-
vě směrem k zvyšování kvality péče. G-IQI byly 
s lokálními úpravami zavedeny i ve Švýcarsku 
(CH-IQI) a Rakousku (A-IQI). Ukazatele jsou neu-
stále aktualizovány pracovní skupinou, aktuálně 
dostupná je verze G-IQI 5.2.

Bližší informace o jednotlivých ukazatelích se na-
chází na následujícím odkazu. 

Ukazatele se dělí do vícerých typů. Pro kvanti-
tativní hodnocení kvality jsou užitečné zejména 
ukazatele založené na srovnávání hodnot pro růz-
né oblasti péče s referenčními národními hodno-
tami. 

Pro vybrané ukazatele jsou referenční hodnoty 
standardizovány vzhledem na věk a pohlaví (tedy 
referenční hodnoty spočítány pro různé kom-
binace věkových kategorií a pohlaví), ne však 
na komorbidity nebo klinické hodnoty. U těchto 
ukazatelů je jednou ze zkoumaných hodnot stan-
dardizovaná úmrtnost (SMR) - podíl pozorované 
úmrtnosti a očekávané úmrtnosti na základě dat 
celého vzorku, spočtena zvlášť pro jednotlivé vě-
kové kategorie a pohlaví.

V případě věkových podskupin ukazatelů, které 
se nevyskytují v každé nemocnici nebo ve velkém 
počtu případů, se hlášení úmrtnosti podle věku 
a pohlaví nejeví jako rozumné a není u těchto 
ukazatelů zohledňováno. 

Příklad - ukazatel 9. 1 Hlavní diagnóza mrtvice, 
všechny formy (>19 let), podíl úmrtí:

Podíly očekávané úmrtnosti 
na mrtvici pro obě pohlaví, jednotlivé 

věkové kategorie

Graf s počtem připadů (Anzahl - sloupce, levá osa) 
a úmrtností (Sterblichkeit - čáry, pravá osa) pro obě pohlaví,

jednotlivé věkové kategorie

https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/fileadmin/user_upload/GIQI_V52_2019_190626.pdf
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Sada jednotlivých ukazatelů se dál dělí na jednot-
livé konkrétní ukazatele. Např. klinická kategorie 
9. Mrtvice, všechny formy podle věkových skupin
obsahuje ukazatele celkové úmrtnosti na mrtvi-
ci v dané nemocnici, úmrtnost podle věkových 
kategorií či úmrtnost podle jednotlivých typů mrt-
vice. Pro ukazatel 9.1 Hlavní diagnóza mrtvice, 
všechny formy (>19 let), podíl úmrtí je defi nována 
i jeho očekávaná hodnota naměřena na celém 
vzorku (cílem je dosáhnout nižší hodnoty než oče-
kávané) a počítá se i jeho standardizovaná úmrt-
nost (SMR), která má cílovou hodnotu nižší než 1.
Součástí jsou i informační ukazatele referující 
o zastoupení specifi ckých případů nebo typů léč-
by, např. podíly mrtvic při neurologické nebo jiné 
komplexní léčbě, podíl mozkových infarktů s in-
trakraniální trombektomií apod. Komplexita stra-
tifi kace klinické kategorie, počet a typ ukazatelů 
se mezi kategoriemi liší. 

Na následujícím obrázku vidíme příklad ukazatele 
pro mrtvice v tabulce:

1       Kategorie, do které ukazatel patří:
         Poruchy nervového systému, cévní mozkové příhody
         Hlavní ukazatel: 
         9. Mrtvice, všechny formy podle věkových skupin

2       9.1 Hlavní diagnóza mrtvice, všechny formy (>19 let), úmrtnost
• očekávaná celková úmrtnost
• standardizovaná úmrtnost

3       Stratifi kace podle věku

4       9.21 Procento cévních mozkových příhod při neurologické nebo jiné komplexní léčbě bez přemístnění

5       Diferenciace podle typu, podíly s některými komplikacemi (např. 9.331 Mozkový infarkt (ICD 163, věk >19 let), 
         poměr s pne umonií

1

2

3

5

4
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Další sloupce obsahují:

• Indikatortyp bzw. Ziel: Informace, o jaký typ 
ukazatele jde/jaká je jeho cílová hodnota.  
U některých ukazatelů jsou definovány cílové 
hodnoty, pokládané za „vyhovující“ (např. 
unter Erwartungswert - pod očekávanou hod-
notou, definovanou v následujícím řádku); 
některé, u kterých nemá standardizace smysl  
a nejsou vhodné pro srovnávání kvality (např. 
z důvodu nízkého počtu případů nebo složi-
tosti služeb), ale můžou být nápomocné pro 
interní použití, spadají do kategorie Pozorova-
ná hodnota - Beobachtungswert` a některé 
mají pouze informativní charakter a nevztahu-
jí se přímo ke kvalitě (Typ ukazatele Informa-
tion - například Procento mozkových infarktů  
s intrakraniální trombektomií). 

• Bundesreferenzwert: Národní referenční hod-
nota. Často představuje také očekávanou 
hodnotu pro dosažení vyhovujícího výsledku.

• Anzahl Fälle im Nenner: Celostátní počet pří-
padů v jmenovateli ukazatele

• Anzahl Fälle im Zähler: Celostátní počet pří-
padů v čitateli ukazatele

• Anzahl Kliniken: Počet klinik, které ošetřily  
v daném roce alespoň 1 případ, odpovídající 
definici jmenovatele ukazatele. Uvedena jsou 
i zákonná minimální množství pro vybrané vý-
kony. 

Na dalších stranách se nachází seznam literatury 
včetně odkazů na předchozí verze a odpovídající 
systémy ukazatelů kvality ve Švýcarsku a Rakous-
ku. V příloze dokumentu se dál nacházejí technic-
ké specifikace jednotlivých ukazatelů. 

Na stránce IQM se nachází další informace o mě-
ření kvality, přístupné pouze registrovaným čle-
nům iniciativy.
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Švýcarsko

Švýcarsko využívá sadu nemocničních ukazatelů 
CH-IQI vycházející z německé sady G-IQI, za-
loženou na administrativních datech. Projekt je 
zastřešován Vládním úřadem pro veřejné zdraví 
(Bundesamt für Gesundheit - BAG). Ukazatele jsou 
rozděleny do 13 oblastí (A–Z) a do 59 užších kli-
nických kapitol (kapitola A1–Z2). Každá kapitola 
obsahuje přibližně 32 ukazatelů. Sada obsahuje 
ukazatele různých typů, konkrétně:
  
• Typ F: Počty případů
• Typ M: Úmrtnost
• Typ P: Poměrové hodnoty (např. poměr císař-

ských řezů na celkovém počtu porodů)
• Typ S: Speciální informace (např. průměrná 

hodnota Barthelova indexu u pacienta při při-
jetí na oddělení geriatrické rehabilitace)

• Typ V: Míra překladů
• Type X: Délka hospitalizace  

Rozsáhlé informace o CH-IQI, procesu měření 
kvality či výsledky ukazatelů je možno najít na ná-
sledujícím odkazu. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizer-akutspitaeler.html
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Dokument s popisem metodiky a specifi kace-
mi jednotlivých ukazatelů je možno najít v sekci 
Documentation, poslední verze má název Publi-
kation «Qualitätsindikatoren der Schweizer Akut-
spitäler 2018» (ve francouzském, německém 
a italském jazyce).

Uvádíme krátkou navigaci v dokumentu, přičemž 
budeme odkazovat na německé části:

• (1 Einleitung - Úvod) (str. 1–12). V této části se 
nachází úvodní všeobecné informace, při-
čemž strana 11 poskytuje přehlednou tabulku 
klinických kapitol ukazatelů A1–Z2:

• (2  Methodik der Indikatorenberechnung 
- Metodika výpočtu ukazatelů) (str. 13–22). 
V této části je popsán způsob výpočtu uka-
zatelů, včetně informací o standardizaci 
(str. 17–18). Švýcarské ukazatele stejně jako ně-
mecké uplatňují nepřímou standardizaci se 
zohledněním věku a pohlaví. V textu je zmíně-
ná i snaha o dodržení homogenity klinických 
skupin - při operacích břicha se např. vyloučí 
pacienti s rakovinou apod. 

• (3  Fallzahlen ausgewählter Indikatoren - Čísla 
vybraných ukazatelů) (str. 23–31). Zde uživatel 
dokumentu najde tabulky s celkovým počtem 
případů pro jednotlivé ukazatele, počtem za-
pojených nemocnic, průměrným počtem pří-
padů na nemocnici a hraničními hodnotami 
25 %, 50 % a 75 % percentilu.

https://spitalstatistik.bagapps.ch/data/download/qip18_publikation.pdf?v=1591777158
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• (4  CH-IQI - Swiss Inpatient Quality Indicators) 
(str. 89–242). Tato část obsahuje technickou 
specifi kaci ukazatelů. Na str. 89 se nachází ta-
bulka se zkratkami proměnných, využívaných 
pro konstrukci ukazatelů. Princip je podobný 
jako u Německa - každá klinická kategorie 
obsahuje mnoho ukazatelů s různým stupněm 
větvení. Orientaci v tabulce si ukážeme na 
několika ukazatelích z kategorie B1 Schlagan-
fall - Mrtvice:

Popis ukazatele PoznámkyKritéria pro výběr případů

1       Základní ukazatel - B.1.1.F Mrtvice, všechny formy (>19 let)
         Ukazatel měří počet případů. 
         Kritéria defi nují diagnózy, které uvažujeme a proměnnou věk (AltE) >19 let

2       Ukazatel B.1.1.M Mrtvice, všechny formy (>19 let) - úmrtnost
         Čitatel: To, co ve jmenovateli, plus proměnná způsob odchodu EAus = 5 - zemřel
         Jmenovatel: ukazatel B.1.F

3       Ukazatel B.1.1.V Podíl překladů u mrtvic, všechny formy (>19 let) - úmrtnost
         Čitatel: To, co ve jmenovateli, plus proměnná pobyt po odchodu ENach = 6 - jiná nemocnice nebo porodnice                   
         Jmenovatel: ukazatel B.1.F, plus EAus není rovné 5 (vyloučíme zemřelé pacienty)

4       B.1.2.F Počty pacientů s mrtvicí pro věkovou kategorii 20–44 let
         B.1.2.M Úmrtnost pro pacienty s mrtvicí pro věkovou kategorii 20–44 let

1

2

3

4
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• (5  Tabellen) (str. 243–2222) Tato část obsahu-
je hodnoty ukazatelů pro Švýcarské nemocni-
ce. Vidíme očekávané i pozorované hodnoty 
a standardizované hodnoty, včetně srovnání 
s předchozím obdobím:

Příklad - nemocnice Kantonsspital St. Gallen, 
Mrtvice:

V Apendixu se nachází seznamy nemocnic podle 
typu a kantonu.

NovJn
Obdélník
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Velká 
Británie
Ukazatele kvality zdravotní péče ve Velké Británii 
vyvíjí NHS digital - výkonný mimorezortní veřejný 
orgán podporovaný Ministerstvem zdravotnictví 
a sociální péče, zaměřující se na využívání dat 
a technologií v zdravotnictví. Na stránce NHS 
digital je možno najít více než 1000 ukazatelů 
mapujících různé oblasti péče, od kvality přes 
míru zdraví populace až po výsledky léčby. Infor-
mace mají sloužit klinikům, kontrolním orgánům, 
výzkumníkům a dalším, kteří využívají data pro 
rozhodování v oblasti zdravotní péče. 

Sady ukazatelů jsou blíže popsané na stránce NHS 
digital, v sekci Clinical indicators/Overview.

Kliknutím na Clinical Indicators ve zmíněné sekci 
si uživatel stáhne excel sešit se všemi ukazateli, ve 
kterém je možno ukazatele fi ltrovat na základě pří-
slušných sad. U každého ukazatele je uveden jeho 
kód ukazatele (I-code) a produkční kód (P-code)
(pokud mu byly přiděleny). Po vložení P-codu 
ukazatele do vyhledávací lišty v horní části strán-
ky se uživatel rychle dostane k dalším materiálům 
o ukazateli (neplatí to však pro všechny, zejména 
už nepoužívané ukazatele (v seznamu ukazatel 
ve sloupci Status je napsáno Retired)). Podrobněj-
ší informace a dokumenty o jednotlivých sadách 
jsou k dispozici i po klinutí na název dané sady. 
Datové zdroje pro ukazatele se liší, zpravidla jsou 
popsány v podrobnějších dokumentech.

Podrobnější informace a další 
dokumenty pro jednotlivé sady 

ukazatelů

Export - Excel sešit se všemi ukazateli

https://digital.nhs.uk/data-and-information
https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/ci-hub/ccg-outcomes-indicator-set


17Zpět na obsah

NHS digital produkuje 5 sad ukazatelů:

• Sada výsledkových ukazatelů klinické kont-
rolní skupiny (Clinical Commissioning Group 
(CCG) Outcomes Indicator Set)

Sada ukazatelů s cílem poskytnout jasné, po-
rovnatelné informace o kvalitě služeb a s tím 
spojených výsledků pro CCG. Ukazatele slouží 
k měření výsledků na úrovni jednotlivých CCG.

• Přehled ukazatelů zdraví populace (Compen-
dium of Population Health Indicators)

Rozsáhlá kolekce ukazatelů poskytujících pře-
hled zdraví populace na národní, regionální 
a lokální úrovni.

• NHS výsledková sada (NHS Outcomes Frame-
work)

Sada ukazatelů, refl ektující národní výsled-
kové priority a monitorující míru jejich plnění. 
Vzniká ve spolupráci NHS digital a Ministerstva 
zdravotnictví a sociální péče. Výsledky jsou 
reportovány na národní úrovni; pokud je to 
možné, jsou dále rozděleny podle věku, míst-
ního úřadu nižší úrovně, místního úřadu vyšší 
úrovně, regionu, náboženství, etnické přísluš-
nosti, sexuální orientace, ekonomické situace, 
pohlaví a stavu. 

2) https://www.gov.uk/government/organisations/nhs-digital
3) NHS trust je organizační jednotka v rámci národní zdravotní služby, většinou zastřešující geografi ckou oblast nebo specializovanou funkci (např. záchranní službu).

• Sedmidenní služby (Seven-day Services)

Experimentální statistiky, zaměřující se na mě-
ření zlepšení a variace v produkci péče v prů-
běhu týdne.

• Sumární ukazatel nemocniční úmrtnosti (Su-
mmary Hospital-level Mortality Indicator (SHMI)) 

Ukazatel úmrtnosti pro jednotlivé NHS trusts, 
jeho výsledky jsou publikovány jednou měsíč-
ně v rámci Národních statistik NHS digital.

K dispozici dáváme rovněž samostatný dokument 
administrovaný NHS pro účely sledování úrovně 
mortality v jednotlivých nemocnicích ve Velké 
Británii. Sledována jsou kromě jiného také srovná-
ní úmrtí a očekávaných úmrtí podle jednotlivých 
diagnostických skupin (str. 6). Jednotlivé nemoc-
nice jsou barevně a zcela transparentně srovnány 
podle objemu úmrtí ve vztahu k celonárodnímu 
průměru i k očekávání za samotnou nemocni-
ci. Monitorován je také např. takový detail, zda 
se jednalo o mortality při elektivních či akutních 
operacích. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTNhZDkzZjYtNmY3OS00Y2FiLTlkODItYzg5M2ExMDhkMzgyIiwidCI6IjUwZjYwNzFmLWJiZmUtNDAxYS04ODAzLTY3Mzc0OGU2MjllMiIsImMiOjh9
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Kanada

V Kanadě vyvíjí sadu ukazatelů kvality Canadian 
Institute for Health Information (CIHI). CIHI posky-
tuje srovnatelná a použitelná data a informace, 
které se používají k urychlení zlepšení zdravotní 
péče, výkonu zdravotního systému a zdraví popu-
lace v celé Kanadě. 

Knihovna CIHI obsahuje 136 ukazatelů. Ukazatele 
se nezaměřují pouze na monitorování kvality zdra-
votnických zařízení, ale i na srovnávání výsledků 
na vyšších úrovních (region, provincie, národní, …)
a jsou rozdělené dle oblasti priorit (Health system 
performance (HSP) framework – např. efektivita, 
bezpečnost…) a dle potřeb pacienta, na které 
reagují (např. zlepšování zdravotního stavu, život 
s dlouhodobou nemocí… ). Ukazatele nejsou za-
řazeny do dimenzí dle Donabedianova modelu 
(proces, struktura, výsledky), u většiny by však ta-
kové zařazení bylo možné. 

V knihovně jsou o každém ukazateli v tabulce 
k dispozici údaje o oblastech priorit, do kterých 
spadá a o úrovni použití, resp. reportování (národ-
ní, regionální, úroveň zdravotnického zařízení…). 
Úrovní reportování může být pro jeden ukazatel 
víc. 

Po kliknutí na daný ukazatel na stránce knihovny si 
může uživatel prohlídnout podrobnější informace 
o daném ukazateli, a to ve dvou módech - „su-
mmary view“ a „detailed view“. Tyto informace si 

může také stáhnout ve formátu .csv a prohlídnout 
si výsledky ukazatele pro jednotlivé oblasti nebo 
zařízení.

„Summary View„ 
- základní informace

„Detailed View„ 
- podrobnější informace

Výsledné hodnoty 
ukazatele pro kanadské 

regiony/zařízení

Export informací 
o ukazateli 

https://www.cihi.ca/en
https://indicatorlibrary.cihi.ca/display/HSPIL/Indicator+Library
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Mód „Detailed view“ poskytuje podrobné infor-
mace pro konstrukci ukazatele, např. metodu stan-
dardizace, obsah čitatele a jmenovatele, zdroje 
dat apod. Často obsahuje i odkazy na užitečné 
dokumenty s bližším popisem metodologie. U ně-
kterých ukazatelů se v „Detailed view“ nachází  
i seznam adjustačních (standardizačních) faktorů, 
u některých je dohledatelný v dokumentu Model 
specifications v sekci Resources, kde se nachází  
i mnoho dalších všeobecných metodologických 
dokumentů.

Zdroje dat se liší pro jednotlivé ukazatele a vždy jsou 
vyjmenovány v „Detailed view“ pro daný ukaza-
tel, v sekci Availability of data Sources and Results/
Data sources. Nejčastěji jsou využívány databáze:

1.  Discharge Abstract Database (DAD)  
https://www.cihi.ca/sites/default/files/docu-
ment/dad-data-elements-2018-en-web.pdf

2.  Hospital morbidity database (HMBD) 
3.  National ambulatory reporting system (NARCS)
4.  Canadian Management Information System 

Database (CMDB) 
 

https://indicatorlibrary.cihi.ca/display/HSPIL/Resources
https://www.cihi.ca/en/discharge-abstract-database-metadata-dad
https://www.cihi.ca/en/hospital-morbidity-database
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/nacrs-data-quality-current-year-information-2019-2020-en.pdf
https://www.cihi.ca/en/canadian-management-information-system-database-metadata
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Zdrojové rešerše k zahraničním ukazatelům kvality

Kancelář zdravotního pojištění
nám. W. Churchilla 1800/2

130 00 PRAHA 3
IČ 70938393

+420 236 033 411
info@kancelarzp.cz

www.kancelarzp.cz


