
Co je to DPS?
(Data Presentation System)

PrezentaPrezentaččnníí systsystéém zdravotnických ukazatelm zdravotnických ukazatelůů
2 2 ččáásti: a) Software sti: a) Software -- univerzuniverzáálnlníí

b) Databb) Databááze ze -- nnáárodnrodníí

Databáze

nn KaKažždý stdý stáát (organizace) si zvolt (organizace) si zvolíí úúzemnzemníí
jednotku a definuje ukazatele, kterjednotku a definuje ukazatele, kteréé ji zajji zajíímajmajíí
a stanova stanovíí ččasový rozsah, pro který je schopna asový rozsah, pro který je schopna 
data pdata přřipravit.ipravit.

nn Takto definovanou tabulku naplnTakto definovanou tabulku naplníí ččííslysly
nn VyVyšškolkolíí uužživateleivatele

Země používající DPS
nn AlbAlbáánienie
nn ArmenieArmenie
nn AzerbajdAzerbajdžžáánn
nn BBěěloruskolorusko
nn BelgieBelgie
nn BulharskoBulharsko
nn EstonskoEstonsko
nn GruzieGruzie
nn NNěěmeckomecko
nn MaMaďďarskoarsko
nn IrskoIrsko
nn ItItáálielie
nn LitvaLitva

nn LotyLotyššskosko
nn NorskoNorsko
nn Polsko Polsko 
nn RuskoRusko
nn SlovenskoSlovensko
nn SlovinskoSlovinsko
nn ŠŠpanpaněělskolsko
nn ŠŠvvéédskodsko
nn UkrajinaUkrajina
nn TurkmenistTurkmenistáánn
nn ČČíínana
nn Los Los AngelesAngeles
nn BhutahBhutah

Přehled DPS

nn DPSkDPSk ččesky esky 
nn DPSoDPSo ččeskyesky
nn DPS mixDPS mix ččeskyesky
nn AktivnAktivníí tabulkytabulky ččesky+anglickyesky+anglicky



3 +1 verze DPS

PoPoččet et 11.. rokrok
jednotekjednotek ukazatelukazatelůů

nn 1) Okresy1) Okresy………………..7777……………………606000……………………..1970..1970
nn 2) Kraje2) Kraje……………………1414…………....……....750750……………………..1996..1996
nn 3) Mix3) Mix……………………14+7714+77………………..750.750.…… ………………19961996
nn 4) Akt. tabulky4) Akt. tabulky……1414…………………… 500500……………………..1996..1996

Co umí software:
nn VytvVytváářřet et 
uu3 typy tabulek3 typy tabulek
uu2 typy map2 typy map
uu6 druh6 druhůů grafgrafůů

nn Stanovit pozici sledovanStanovit pozici sledovanéé jednotky mezi jednotky mezi 
ostatnostatníímimi

nn PPřřipravit vlastnipravit vlastníí ukazateleukazatele
nn PoPoččíítat korelatat korelaččnníí koeficientkoeficient

Typy ukazatelů:

nn AbsolutnAbsolutníí ččííslasla
nn PodPodííly (procenta)ly (procenta)
nn NNáápopoččty ty –– (na XXX obyvatel, l(na XXX obyvatel, lůžůžek atd.)ek atd.)
nn StandardnStandardníí ukazatelukazateléé (evropský, sv(evropský, svěětový standard)tový standard)
nn SpecifickSpecifickéé::

uu DCODCO
uu PitvaPitva
uu Morfologicky verifikovMorfologicky verifikováánono

Skupiny ukazatelů
ØØ 01 Demografie01 Demografie
ØØ 02 Zdravotn02 Zdravotníí stavstav
ØØ 03 Zdravotnick03 Zdravotnickéé sluslužžbyby
ØØ 04 Ekonomick04 Ekonomickáá situacesituace
ØØ 05 Výdaje na zdravotnictv05 Výdaje na zdravotnictvíí
ØØ 06 06 ŽŽivotnivotníí prostprostřřededíí
ØØ 07 Registr novotvar07 Registr novotvarůů
ØØ 10 S10 Sččííttáánníí lidulidu
ØØ 11 Do11 Doččasnasnéé ukazateleukazatele



01 Demografie

nn ObyvatelstvoObyvatelstvo
nn NarozenNarozeníí
nn ZemZemřřelelíí
nn PotratyPotraty
nn Plodnost, sPlodnost, sňňateateččnost, rozvodovostnost, rozvodovost

02 Zdravotní stav

nn HospitalizaceHospitalizace
nn PracovnPracovníí neschopnost, nemoci z povolneschopnost, nemoci z povoláánníí
nn TBC, PN, TBC, PN, 
nn DiabeticiDiabetici
nn DispenzarizovanDispenzarizovaníí, pacienti , pacienti evidevid. na psych. výkazech. na psych. výkazech
nn LLééččeneníí pacienti (z výkazpacienti (z výkazůů))
nn VrozenVrozenéé vadyvady

03 Zdravotnické služby

nn PoPoččty zaty zařříízenzeníí (nemocnice, OL(nemocnice, OLÚÚ, domovy , domovy 
ddůůchodcchodcůů

nn PoPoččty lty lůžůžek, vyuek, využžititíí
nn PoPoččty pracovnty pracovnííkkůů, l, léékakařůřů
nn PoPoččty výkonty výkonůů v v ambamb. p. pééčči, pi, přříístrojstrojůů

04 Ekonomická situace

nn HDPHDP
nn NezamNezaměěstnanoststnanost
nn PoPoččty zamty zaměěstnancstnancůů
nn PrPrůůmměěrnrnéé mzdymzdy



05 Výdaje na zdravotnictví

nn Výdaje, výnosy, nVýdaje, výnosy, nááklady klady –– celkemcelkem
nn Výdaje, výnosy, nVýdaje, výnosy, nááklady klady –– v nemocnicv nemocnicííchch
nn MzdyMzdy
nn LLéékkáárny a jejich trrny a jejich tržžbyby
nn Dlouhodobý majetek celkem a v nemocnicDlouhodobý majetek celkem a v nemocnicííchch

06 Životní prostředí

nn CelkovCelkováá ppůůdada
nn KriminalitaKriminalita

07 Registr novotvarů

nn HlHlášášenenáá novnováá onemocnonemocněěnníí –– mumužži, i, žženyeny
§§ AbsolutnAbsolutněě
§§ Na 100 000Na 100 000
§§ Evropský standardEvropský standard
§§ SvSvěětový standardtový standard
Celkem + 10 nejCelkem + 10 nejččastastěějjšíších dgch dg

nn ZemZemřřelelíí –– mumužži, i, žženyeny
§§ AbsolutnAbsolutněě
§§ Na 100 000Na 100 000
§§ Evropský standardEvropský standard
§§ SvSvěětový standardtový standard
Celkem + 10 nejCelkem + 10 nejččastastěějjšíších dgch dg

DPS byl připraven z prostředků SZO
Není prodejný – je distribuován zadarmo 

ALE

NesmNesmíí být poubýt použžit ke komerit ke komerččnníím m 
úúččelelůůmm



Databáze Světové zdravotnické
organizace

nn HFADB HFADB –– mezinmezináárodnrodníí varianta DPSvarianta DPS
nn MDB MDB –– 2 500 ukazatel2 500 ukazatelůů úúmrtnosti podle vmrtnosti podle věěku ku 

a pohlava pohlavíí
nn DMDB DMDB –– úúmrtnostnmrtnostníí data podle 3data podle 3--mmíístných stných 

dg. MKN a pdg. MKN a pěětiletých vtiletých věěkových skupinkových skupin
nn HMDB HMDB –– NOVNOVÁÁ databdatabááze z ze z úúdajdajůů o o 

hospitalizaci podle vybraných skupin dg., hospitalizaci podle vybraných skupin dg., 
vvěěku a pohlavku a pohlavíí

HFA

nn EnglishEnglish

S O S
nn RNDr. JiRNDr. Jiřříí VotVotíínskýnský,,

§§ votinsky@uzis.czvotinsky@uzis.cz
§§ 224 972 224 972 266266, , 

nn Mgr.Mgr. JiJiřříí HHolubolub
§§ hholubolub@uzis.cz@uzis.cz
§§ 224 972 108224 972 108

nn Mgr. Zuzana Mgr. Zuzana KamberskKamberskáá
§§ kamberska@uzis.czkamberska@uzis.cz

§§ 224 972 183224 972 183
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