Druhá etapa, která skončila v květnu 2012, zahrnovala připojení vybraných agendových informačních systémů k ostrému rozhraní. Jak jsme se procesně a personálně připravovali a připravili? Musím konstatovat, že oddělení eGovernmentu, které mám organizačně zřízeno, patří pod odbor kancelář tajemnice a vede ho manažer kvality, člověk, který je schopen řídit procesy
a komunikaci k ostatním odborům, se tedy začíná vyplácet. Abychom správně využili základní registry z pohledu všech zainteresovaných stran, to znamená občanů, podnikatelů, komunálních politiků i úředníků, tak jsme vypracovali Směrnici starosty k aplikaci zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech.
Tato vnitřní norma má kromě jiného i část právní, tedy obsahuje a vysvětluje všechny pojmy
a skutečnosti, nutné k pochopení registrů, procesní, personální i procedurální. Je to prostě kuchařka, která bude ke dni spuštění registrů uveřejněna na webových stránkách Městské části.
Úprava stávajících formulářů je další nutnou oblastí, která souvisí s aplikací registrů, protože občané od 1. 7. 2012 už nemusejí referenční údaje dokládat. Formuláře se v tomto smyslu
musejí upravit. Apel na tvorbu inteligentních on-line formulářů je proto výzvou před spouštěním základních registrů.
Cílem programu základních registrů je sdílení dat veřejné správy, je to unikátní záležitost. Věřím a jsem přesvědčená o tom, že úředníci registry zvládnou.
JUDr. Kateřina Černá
tajemnice Úřadu městské části Praha 13

IV. VIZE AUTORA
JAK PROPOJIT INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
A NEVYTVOŘIT „VELKÉHO BRATRA“
Stál jsem tam jako blbec. Reflektory svítily na horké křeslo, kde ministr české vlády Igor Němec obhajoval v živém vstupu v televizi svou koncepci Státního informačního systému, a já
stál mezi jeho oponenty. Byl jsem tam vyslán sociálně demokratickou stranou, která tehdy
byla hluboko v opozici, a měl jsem vystupovat proti koncepci, se kterou jsem ale v podstatě
souhlasil.
Zvolil jsem techniku chytré horákyně a podle principu „ani oblečená, ani nahá“ jsem na schématu základních registrů s propojenými informačními systémy rezortních ministerstev hájil
koncepci státního informačního systému a zároveň i oponoval, že bez centrálních registrů,
k nimž se přes chránící plot referenčního rozhraní připojují informační systémy státní správy,
to nepůjde vybudovat. Samozřejmě, že v několika minutách nešlo vůbec takovou koncepci vyložit. V té debatě ale nešlo o nějaké koncepční podrobnosti, především šlo o samou podstatu, zda vůbec státní informační systém vytvářet, či ne. Tenkrát to Igor Němec v hlasování diváků vyhrál. Ve vládě ale narazil na zájmy klíčových ministerstev (a samozřejmě i příslušných
firem) budujících rezortní informační systémy a z postu ministra „byl přesunut“ do čerstvě vytvořeného Úřadu pro státní informační systém.
Politika a státní správa mě nijak nelákaly. Léta se věnuji studiu funkcí složitého stroje, kterým je lidský organismus pomocí složitých počítačových modelů. Této tématice se věnuje
poměrně úzký kruh lidí, a proto hodně spolupracuji se zahraničními pracovišti. A právě kolegové z univerzity ve švédském Lundu mě přesvědčili, že bude vhodné pokusit se prosadit
mezi českými politiky koncepci Státního informačního systému, který ve Švédsku usnadňoval fungování státní správy.
O jeho vznik se počátkem osmdesátých let minulého století mimo jiné přičinil i jeden z českých emigrantů, Ctirad Vrána, který mě seznámil s řadou lidí, kteří tento systém vytvářeli a pro-
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vozovali. A tak jsem v tehdejší sociální demokracii inicioval založení příslušné odborné pracovní skupiny a vůbec netušil, jak zdlouhavá a obtížná je cesta prosazování racionality fungování státní správy pomocí informačních nástrojů. Cesta neutuchávajících sporů mezi racionálními zájmy řízení státu a lobistickými tlaky informačních firem, cesta spolupráce i trpělivého
přesvědčování neustále se měnících politických reprezentantů, cesta plná kompromisů mezi
vizemi a reálnými možnostmi, cesta drobných vítězství i proher, cesta, kde se ale nakonec
původní vize postupně stávají realitou. Jednou z těchto realizovaných vizí, která umožňuje bezpečně propojit informační systémy veřejné správy a zároveň zajistit ochranu osobních dat, je
právě informační systém centrálních registrů.

Bezpečné zdravotnické registry
Struktura propojení informačních systémů veřejné správy přes Informační systém základních registrů zajišťuje spolehlivou ochranu uložených dat před neoprávněným přístupem,
kdy ani není technicky možné uložená data v různých informačních systémech veřejné správy neoprávněně propojovat. Takto propojené informační systémy veřejné správy pak mohou
občanům sloužit, přispívat k odbyrokratizování společnosti a zjednodušení administrativy, a zároveň ale nestojí proti občanům jako pověstný Orwellův „Velký Bratr".
Ukažme si s určitým zjednodušením, jak systém základních registrů může zabezpečit ochranu vysoce citlivých dat ve zdravotnických informačních systémech.
Informace se stává citlivou tehdy, pokud jsou informace o zdravotním stavu bezprostředně
spojeny s identifikátorem osoby (ať již přímo, nebo prostřednictvím celoplošně využívaného
rodného čísla nebo nějakého jiného celoplošně využívaného jednoznačného identifikátoru).
Pokud ale identifikátor osoby vhodným způsobem od zdravotnických dat „odstřihneme",
obě informace od sebe oddělíme a identifikátor pacienta nahradíme bezvýznamovým identifikátorem případu, pak vlastní obsah lékařské dokumentace, který již není propojen s identifikátorem pacienta, přestává být přísně chráněnou informací o osobních datech. Tyto informace (již nespojené s konkrétní fyzickou osobou) mohou být zdrojem statistického zpracování
např. pro sledování kvality lékařské péče a pro vyhodnocení účinnosti jednotlivých léčebných postupů. Tento postup se běžně využívá při lékařských statistických šetřeních, avšak
jedná se o anonymizaci dat v již uzavřené lékařské dokumentaci.
V průběžně vedené lékařské dokumentaci však anonymizaci provádět nemůžeme. Tato otázka se stává zvláště palčivou, když se jedná o povinně vedené centrální zdravotní registry,
kam se povinně zapisují zdravotnické údaje u vybraných onemocnění. Tyto registry jsou nesmírně důležité pro vyhodnocování efektivity léčby, kdy je potřeba průběžně sledovat vývoj
onemocnění a reakci na terapii u konkrétních pacientů.
V roce 2003 se rozhořel v Poslanecké sněmovně lítý boj o likvidaci těchto po mnoho let povinně vedených centrálních registrů, které obsahují velmi citlivá data. Problematiku sporu o zachování či nezachování zdravotnických registrů tehdy docela trefně charakterizoval ve 46 čísle Zdravotnických novin prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., z Masarykova onkologického ústavu v Brně:
„Otázka zní: budete se cítit hodně svobodně, když se nebude vědět, zda vám v léčbě vašeho nádoru víc pomůže ta či ona operace, ta či ona dávka záření, ten či onen lék, ten či onen léčebný postup? Cítíte se hodně svobodně, když dosud nevíte, jaké výsledky v léčbě vašeho onemocnění má
pracoviště, které vám nabízí péči, a trpíte-li pochybnostmi, zda jinde nejsou výsledky lepší? Cítíte
se hodně svobodně, když nevíte, zda investice do toho či onoho zdravotního programu či postupu,
realizované také z vašich daní či pojistného, přinesly žádoucí výsledky? Pokud odpovídáte NE, jste
asi normální, ale nedoceňujete snahu o ochranu před zneužitím zdravotních dat likvidací kdejakých registrů. Pokud odpovíte ANO, jste vskutku akcentovaná a nezávislá osobnost, kterou zůsta-
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nete až do doby, než se stanete osobností na zdravotnictví závislou. Nejspíše vám pak začne záležet i na informacích vzešlých z analýz zdravotních dat, zvláště pokud vám zvýší šanci na přežití."
Tenkrát lékaři centrální registry uhájili. Nedávno byl ale schválen zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který zavádí tzv. Národní zdravotnický informační systém
(NZIS), kde ovšem ochrana citlivých údajů opět není dostatečně vyřešena.
Tento problém zřejmě souvisí s tím, že koncepce eHealth se v České republice již léta vytváří bez vazeb na budovanou architekturu eGovernmentu ČR. Přitom využití Informačního systému základních registrů již nyní umožňuje zajistit spolehlivou ochranu citlivých zdravotnických osobních dat. Celý vtip spočívá v tom, že v informačních systémech
propojených na informační systém centrálních registrů jsou identifikátory fyzických osob zakódovány jako identifikační čísla - tzv. „agendové identifikátory fyzických osob" (AIFO) a přitom agendové identifikátory stejné fyzické osoby jsou v různých informačních systémech odlišné, a tudíž jejich data týkající se stejné fyzické osoby není ani technicky možné
propojit. Jediným místem, které může AIFO jednoho informačního systému převést na AIFO druhého informačního systému, je speciální organizační systém (ORG), s nímž agendové
informační systémy komunikují přes Informační systém základních registrů (obr. 1).

Obr. 1. Propojení agendových informačních systémů na základní registry přes Informační systém
základních registrů (ISZR). V různých agendových informačních systémech má stejný člověk různý identifikátor („různý klíč“). Bez pomoci převodníku identifikátorů fyzických osob (ORG) není
možno zjistit osobu, které daný identifikátor patří (tj. najít „klíč“ pro její vyhledání v Registru obyvatel), ani nelze propojit různé agendové informační systémy mezi sebou.

Tak např. ve zdravotnickém registru (viz obr. 2) je jako identifikátor pacienta využit příslušný AIFO(ZR). Ve zdravotnickém registru je pak každý jednotlivý pacient reprezentován pouze
bezvýznamovým číslem tj. svým AIFO(ZR), z něhož bez pomoci ORG není možné určit, komu
toto číslo patří. Zdravotnický registr tedy sám o sobě neobsahuje propojení na identifikační
data pacienta, AIFO(ZR) pak reprezentují identifikátory jednotlivých anonymizovaných přípa-
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dů. Samotný zdravotnický registr pak neobsahuje žádná citlivá data, a proto je možné ho
průběžně využívat pro statistické analýzy. Informační systém základních registrů ale zároveň
může osobám, které mají právo přístupu k registru (např. ošetřujícímu lékaři), umožnit převádět identifikátory AIFO(ZR) pacienta na AIFO(ROB), z Registru obyvatel vytáhnout jméno a příjmení pacienta a umožnit čtení, editaci a zápis chráněných citlivých zdravotnických dat.

Obr. 2. Možné propojení zdravotnického registru na Informační systém základních
registrů, které zabezpečí ochranu osobních dat

Recepty „po drátech"
Systém elektronických receptů si klade za cíl zjednodušit a zpřehlednit preskripci léků. Důležité je, že umožní při předepisování (nebo i výdeji léků) sledovat veškeré léky, které pacient užívá, a předejít tak nežádoucím kombinacím léků. Elektronické recepty také umožňují průběžně
sledovat náklady pojišťovny na léky a následně predikovat jejich spotřebu, sledovat podklady pro hodnocení účelné farmakoterapie, případně sledovat i celkovou sumu doplatků za určité období a snadněji tak realizovat i příslušná sociální opatření.
Na druhé straně ale architektura elektronických receptů vyžaduje důsledně dodržovat ochranu osobních dat, a ne to řešit „hurá stylem" jako na Centrálním úložišti elektronických receptů ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Využití architektury základních registrů nabízí možnosti, jak realizovat elektronickou preskripci pružně a zároveň vysoce bezpečně. Jedno z možných
uspořádání elektronické preskripce v určitém zjednodušení ukazují obr. 3 a 4.
Elektronický recept je reprezentován záznamem v agendovém registru receptů. Každý recept
je identifikován jednoznačným identifikátorem, automaticky generovaným při vystavování receptu. V databázi receptů se jako identifikátor pacienta a lékaře ukládají jejich AIFO identifikátory (obr. 3).
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Obr. 3. Vystavení elektronického receptu s využitím Informačního systému základních registrů
a zabezpečením ochrany osobních dat

Obr. 4. Výběr léku na elektronický recept
Informační bulletin

1/

2012

29

Lékař může sledovat i veškerou ostatní preskripci pro daného pacienta. Při výdeji léků (obr. 4)
se lékárníkovi zobrazí jméno a příjmení pacienta a lékaře díky převodu příslušných AIFO
a vyhledání v ROB. I lékárník, stejně jako lékař, se může podívat i na veškerou preskripci pro
pacienta a včas zabránit nežádoucím účinkům kombinace léků. Lékárník do databáze zapisuje vydané léky (může je změnit) a případně i doplatek. Identifikátorem lékárníka ukládaným
v databázi je jeho příslušný AIFO.
V registru receptů nejsou žádné údaje, z nichž by bez napojení na centrální registry bylo možno identifikovat pacienta, lékaře nebo lékárníka (samotná databáze receptů tedy neobsahuje žádné osobní údaje). Na druhé straně tato databáze může sama o sobě sloužit jako zdroj pro průběžné sledování struktury spotřeby léků a nákladů na jejich úhradu ze strany pojišťovny i pacientů.
Pro bezpečnou a rychlou autentizaci je vhodné, aby lékař i lékárník měli elektronický identifikátor, nejlépe ve formě čipové karty. Pokud bude mít elektronický identifikátor i pacient, lékař a lékárník nemusejí zadávat identifikátor pojištěnce „ručně" a celý proces preskripce i výdeje léku se urychlí.
Ve zdravotnické evidenci se vždy sleduje odpovědnost každého, kdo provádí záznam do lékařské evidence, a zároveň se individuálně řídí přístup k jednotlivým zdravotním záznamům. Pro
účely autentizace (a elektronického podepisování) ve zdravotnických informačních systémech
jsou proto velmi užitečné elektronické identifikátory. Tyto identifikátory mohou být přínosem nejen pro zdravotnický personál, ale i pro vlastní pojištěnce. Elektronický identifikátor jako průkaz
zdravotní pojišťovny umožní zautomatizovat řadu činností – např. zpřístupnění zdravotnických
dat podle přání pacienta, individuální přístup k datům o platbách zdravotního pojištění apod.
To vše je ale zatím budoucnost. V České republice dnes bohužel neexistuje ucelená koncepce
eHealth v návaznosti na základní strukturu eGovernmentu. Vybudování i provoz základních registrů veřejné správy však pro budoucí koncepci eHealth představují dobrý základ.
Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

V. POHLED DO HISTORIE
JIŽ STAŘÍ ČECHOVÉ …
Slova základní registr znějí velmi moderně. To ovšem nemůže zhola nic změnit na faktu, že již
nejméně od druhé poloviny 13. století u nás existovalo přesně to, co bychom dnes museli právě těmito slovy pojmenovat. Mnozí z vás už určitě uhodli. Budeme mluvit o zemských deskách
nebo, jak vyžadovala staročeština, deskách zemských.
Desky zemské vznikly u Zemského soudu a s největší pravděpodobností původně sloužily
jako pomocné záznamy pro kvalitnější a jednodušší evidenci soudem projednávaných případů. Je samozřejmé, že byly vedeny s pomocí tenkrát vlastně jediné vhodné technologie zpracování a uchovávání dat, jíž bylo pořizování tzv. kvaternů, tedy v podstatě pergamenových knih
na hřbetu pro rozlišení ilustrovaných, až později očíslovaných.
Od svého založení byly zemské desky vedeny ve dvou řadách, a to jako:
Desky půhonné evidující moderně řečeno předvolání k soudu,
Desky trhové, kam se zapisovaly změny v držbě nemovitostí.
V době vlády Karla IV. pak přibyly desky zápisné, do kterých se zaznamenaly dluhy, a konečně
ve druhé polovině 15. století vznikly desky památné uchovávající rozsudky zemského soudu
a usnesení zemského sněmu.
Je tedy zřejmé, že zemské desky obsahovaly velmi rozsáhlý soubor informací, včetně osobních údajů, které měly nejen klíčový význam pro chod státu, ale i bezprostřední dopady pro
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