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Boot Camp NCPeH CZ –– 2. pololetí 2019 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Chcete si v praxi vyzkoušet interoperabilitu dle mezinárodních standardů IHE a 

HL7? Chcete, aby váš informační systém byl schopen sdílet data prostřednictvím 

Národního kontaktního místa pro eHealth (NCPeH)?  

Potřebujete ujištění o funkčnosti požadavku na interoperabilitu v rámci projektu 

dotovaného z IROP (eHealth projekty – výzva 26)? 

Pokud ano, připravujeme pro Vás tzv. Boot Camp, na který si Vás dovolujeme 

pozvat. 

 

Proč  „Boot Camp“? 

Vycházíme ze zkušeností z intenzivních technických tréninků pro administrátory 

národních kontaktních míst pro eHealth pořádaných Evropskou komisí a z 

Connectathonu IHE. Každý takový trénink má jasně vymezený časový prostor, 

zadání, teoretickou i praktickou část. Protože jsme se na „vlastní kůži“ přesvědčili 

o efektivitě takto vedených tréninků, rozhodli jsme se pro stejnou strategii na 

národní úrovni.  

Cílem Boot Campu bude zejména: 

- Praktické otestování interoperability vašich informačních systémů, 
poskytujících příp. konzumujících PS (pacientský souhrn) prostřednictvím 
NCPeH 

- Zapojení oficiálních eGov testovacích identit do IS 
- Validace komunikovaného datového obsahu (PS) 
- Otestování zkušební úlohy:  

o připojení na národní konektor NCPeH 
o předání PS – zdrojový systém (např. NIS, sběrnicový systém) 

předává PS (CDA L3, ev. CDA L1)  na NCP-A 
o otestování PS v systému Gazella 
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o kontrola mechanismu zabezpečení a důvěryhodnosti na straně 
testovaného IS i NCPeH 

o otestování celkové funkcionality a použitelnosti vyměňovaného 
dokumentu ze strany lékaře 

 
Co potřebujete s sebou:  

- Vlastní zařízení pro fungování zdrojového systému (typicky notebook, na 

kterém běží ve virtuálním prostředí zdrojový systém – NIS popř. výměnná 

platforma, který publikuje PS; v případě testování výměnné platformy je 

potřeba zajistit zdroj PS ). 

- Zdrojový systém s naimplementovaným API národního konektoru NCPeH 

dle specifikace viz Příloha 4 (https://www.nixzd.cz/standard), popř. 

samostatný simulátor funkce zdroje PS pro národní konektor. 

- Vzorové PS ve formátu HL7 (CDA L3, ev. CDA L1) – vzory viz 

https://www.nixzd.cz/pacientsky_souhrn, které bude zdrojový systém 

zasílat na Národní konektor (ideálně v rozsahu tzv. CTD – critical test data). 

- Vytvoření přístupu na zdrojový systém (autentizace dle HTTP Basic 

Authentication), který využije Národní konektor pro připojení na zdrojový 

systém. 

My zajistíme: 

- Síť pro testování  

- Testovací scénář 

- Validaci a vyhodnocování 

- Vyhotovení protokolu o výstupech testování 

- Občerstvení 

Rámcový program: 

9:00   Zahájení 

9:15  Vysvětlení architektury řešení a infrastruktury pro testování 

11:00  Konfigurace sítí 

12:30   Oběd (na místě) 

13:00   Testování  

16:00  Vyhodnocení 

17:00   Ukončení 

 

https://www.nixzd.cz/standard
https://www.nixzd.cz/pacientsky_souhrn
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Pokud máte zájem o účast na Boot Campu, můžete si vybrat z těchto termínů: 

16. září, 10. října, 14. listopadu – vždy na Krajském úřadě Kraje Vysočina 

v Jihlavě. 

Své přihlášky posílejte na email: mrazkova.t@kr-vysocina.cz. 

V případě dotazů prosím kontaktujte Petra Pavlince (724 650 102, 

pavlinec.p@kr-vysocina.cz) nebo Kláru Jirákovou (606 486 742, jirakova.k@kr-

vysocina.cz ).  

Více informací najdete na www.nixzd.cz . 

 

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou v Jihlavě! 

 

Tým NCPeH CZ 
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