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1. ÚVOD 
Dokument obsahuje specifikaci veřejného datového rozhraní pro výměnu informací v rámci projektu eMeDocS 

zřizovaného a provozovaného Krajem Vysočina. 

 

Základní parametry rozraní: 

 

Parametr Popis 

Název projektu eMeDocs 
Zřizovatel Kraj Vysočina 
Provozovatel Krajský úřad Kraje Vysočina 
Verze datového rozraní  2.0 
Status datového rozhraní řízený přístup 
Platnost od data 1. 5. 2014 

 

1.2 ÚČEL DOKUMENTU 
Tento dokument slouží jako dokumentace k datovému rozhraní projektu eMeDocS.  

Specifikuje formát a obsah datových zpráv pro výměnu zdravotnické dokumentace projektu eMeDocS s obdobnými 

projekty. 

 

1.3 KONVENCE 
 

Použité zkratky 

Zkratka Význam 

eMeDocS Projekt výměny zdravotnické dokumentace Kraje Vysočina; ( http://www.emedocs.cz ) 

KV Kraj Vysočina 

ZZ Obecné označení zdravotnického zařízení 

ZZS Obecné označení zdravotnické záchranné služby 

DASTA  Datový standard Ministerstva zdravotnictví 

  

 

 

Identifikace údajů ve zprávách XML 

Pokud bude v textu dokumentu potřeba odkázat se na konkrétní element či atribut v rámci zprávy ve formátu XML, pak 

bude vždy použita notace XPath ver.1.0. 

  

http://www.emedocs.cz/
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2. DATOVÉ ROZHRANÍ 
Datové rozhraní projektu eMeDocS je rozděleno do dvou základních oblastí. 

 

1) Asynchronní předávání zpráv 

a) Do oblasti asynchronního předávání zpráv spadají všechny klinické případy, kdy je z jednoho zdravotnického 

zařízení odeslána strukturovaná zpráva do druhého zařízení a neočekává se okamžitá odpověď 

b) Klinické případy užití: 

i) Předání ambulantní nebo hospitalizační zprávy 

ii) Předání komplementárního výsledku (strukturovaný nebo nestrukturovaný výsledek) 

iii) Předání výjezdové zprávy ZZS 

iv) Předání žádanky na ambulantní vyšetření 

v) Předení žádanky na komplementární vyšetření (strukturovaná nebo nestrukturovaná žádanka) 

2) Dotazovací služby 

a) Mezi dotazovací služby spadají klinické případy, kdy žadatel vystaví žádost o poskytnutí informace a 

dotazovaný neprodleně (pokud jsou splněny legislativní podmínky) předává odpověď. 

b) Mezi klinické případy užití spadají: 

i) Pacientský souhrn životních informací a návštěv zdravotnických zařízení 

ii) Náhled na dokumentaci případu 

iii) Přehled dostupnosti lůžkového fondu 

 

Datové rozhraní využívá v plném rozsahu pro specifikaci obsahu i významu údajů Datový standard Ministerstva 

zdravotnictví (dále také DASTA). 
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2.3 ASYNCHRONNÍ PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV 
Tato kapitola shrnuje definice datového rozhraní projektu eMeDocS pro asynchronní předávání strukturovaných 

medicínských zpráv. 

 

Základní parametry oblasti: 

 

Parametr Popis 

Název oblasti Asynchronní předávání strukturovaných zpráv 
Datové rozhraní Zprávy ve formátu DASTA ver. 3.01.01 
Doporučené národní kódování  UTF-8 

Klinické případy užití  Předání ambulantní zprávy 

 Předání hospitalizační zprávy (přijímací, průběžná, překladová, 

propouštěcí) 

 Předání výjezdové zprávy ZZS 

 Předání strukturovaného výsledku 

 Předání nestrukturovaného výsledku 

 Předání strukturované žádanky 

 Předání nestrukturované žádanky 
Směrování zpráv /dasta/pm/@icz – identifikační číslo přijímajícího ZZ (prvních 5 číslic) 

/dasta/pm/@icp – alternativní identifikační číslo ZZ (prvních 5 číslic) 
 

Následují vzory zpráv pro jednotlivé tyty užití: 

 

Předání ambulantní zprávy, hospitalizační zprávy 
 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd" > 

<dasta id_soubor="FIRMA_XX_NIS_1.0_TEST_Z0164_2001-12-04T09:05:42" verze_ds="03.01.01" 

verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="T" typ_odesm="KK" ozn_soub="Z0164" 

dat_vb="2001-12-04T09:05:42"> 

 

 <zdroj_is kod_firmy="FIRMA_XX" kod_prog="NIS" verze_prog="1.0" liccis_prog="12"/> 

 <pm ico="12345678" icz="54321000" icp="54321102"> 

  <as typ="I"> 

   <vnitrni>605</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="P"> 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>Kardiologie</adr> 

   <dop1>oddělení lůžkové A</dop1> 

   <dop2>tel. 2111</dop2> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

 </pm> 

 <is ico="87654321" icz="12345000" icp="12345981">  

  <as typ="I"> 

   <vnitrni>805</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="O"> 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>Chirurgie</adr> 

   <dop1>pavilon B2</dop1> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

  <ip id_pac="510405458"> 

   <rodcis>510405458</rodcis> 
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   <jmeno>Richard</jmeno> 

   <prijmeni>Koblížek</prijmeni> 

   <dat_dn format="D">1951-04-05</dat_dn> 

   <sex>M</sex> 

   <h vyska="185" hmotnost="84" dat_ab="2001-12-04T09:05:42"/> 

   <p dat_ab="2001-12-04T09:05:42"> 

    <cispoj>510405458</cispoj> 

    <kodpoj>111</kodpoj> 

    <dat_od format="D">1995-10-10</dat_od> 

   </p> 

   <z zadost="D" vznik="H" obsah="PP" stav="K" pracoviste="Chirurgické oddělení" ozna-

ceni_o="12345" dat_ab="2001-12-04T09:05:42"> 

    <dat_du format="DT" typ="A">2001-12-04T09:05</dat_du> 

    <dat_od format="DT">2001-12-01T06:00</dat_od> 

    <dat_do format="DT">2001-12-03T18:00</dat_do> 

    <autor>MUDr. Jan Pokusný</autor> 

    <dgz typ_dg="P"> 

     <diag poradi="1">Z596</diag> 

    </dgz> 

    <dgz typ_dg="P"> 

     <diag poradi="2">Z595</diag> 

    </dgz> 

    <nazev>Propouštěcí zpráva pacienta</nazev> 

    <text autor="MUDr. Jan Pokusný˝"> 

      <ptext xml:space="preserve">Toto je nějaká zkušební propouštěcí zpráva. 

 

Můžu psát velkými nebo malými písmeny 

 

Také můžu psát tučně, kurzívou nebo podtržně 

 

A dokonce i barevně  

      </ptext> 

   </z> 

  </ip> 

 </is> 

</dasta> 

 

 

Předání výjezdové zprávy ZZS 

 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd" > 

<dasta id_soubor="ICZ_____ISAC_1.1_34567_2009-12-03T04:36" verze_ds="03.01.01" 

verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="R" typ_odesm="KK" ozn_soub="34567" 

potvrzeni="N" dat_vb="2009-12-03T04:36"> 

 <zdroj_is kod_firmy="ICZ" kod_prog="ISAC" verze_prog="1.1"/> 

 <pm icz="83455000" icp="83455255"> 

  <as typ="I"> 

   <vnitrni>100</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="P"> 

   <jmeno>Jihlava</jmeno> 

   <adr>Centrální příjem</adr> 

  </a> 

 </pm> 

 <is icz="58834000" icp="58834467"> 

  <as typ="I"> 

   <vnitrni>1</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="O"> 

   <jmeno>RLP</jmeno> 

  </a> 

  <ip id_pac="416007054"> 

   <rodcis>416007054</rodcis> 

   <jmeno>Františka</jmeno> 
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   <prijmeni>Stojanová</prijmeni> 

   <dat_dn format="D">1941-10-07</dat_dn> 

   <sex>0</sex> 

   <pv typ_pv="Z"> 

    <p> 

     <cispoj>111</cispoj> 

     <kodpoj>111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna</kodpoj> 

     <dat_od format="D">2009-12-03</dat_od> 

    </p> 

   </pv> 

   <dg> 

    <dgz typ_dg="T"> 

     <diag poradi="1">I64</diag> 

     <spec_dg>Cévní příh.mozk.neurč.jako krv.n.infarkt </spec_dg> 

    </dgz> 

   </dg> 

  <z zadost="D" vznik="J" obsah="NV" stav="K" 

     oznaceni_o="1234567" dat_ab="2009-12-03T04:36"> 

   <text> 

     <ptext xml:space="preserve"> 

                               Záznam o výjezdu 

                Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina   

                  

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

   Čas   |     TK    |   TF  |   DF  |   02  |  CO2  |   CGS   |  Glyk  |  TT   |  RTS  

|  Krev.ztr  | 

---------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------

+------------+-- 

  04:51  |  186/090  |  088  |  012  |  096  |  NaN  |  4+5+6  |   9,6  |  NaN  |  012  

|    žádná   |             

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 Zpráva: 

 

OAAsi 4 roky se léčí s vysokým TK,sledována v diab. poradně,léčena dietou.: 

 

NO:Dnes ráno když vstala najednou pocit slabosti v DK současně mravenčení,nausea. 

Obj Lucidní,eupnoická,orientovaná. 

Srdce,plíce norm.auskult. nález.Orient neurolnorm.sval síla na HK,na DK neudrží polohu v 

Mingaz,ve stoji výrazná titubace,chůze nejistá 

 

Pacient normostenický ,  spolupracuje, oběhově stabilní, eupnoický, neurologicky bez 

topického nálezu. 

Hlava :  trauma ne, poklepově nebolestivá , výstupy hlavových nervů nebolestivé , bulby 

(postavení) střední postavení, nystagmus není, pravá zornice symetrie  isokorie, levá 

zornice symetrie isokorie, skléry anicterické, spojivky prokrvené , nos bez deformace , 

sekrece ne, hrdlo klidné, tonsily nezvětšené , jazyk (povlak) ne, plazí středem ano, uši 

(sekrece) ne 

Krk :  bez deformit , pulzace aa carotides  (symetrie)  symetrická, náplně krčních žil 

nezvětšená, Štítná žláza nezvětšená 

Hrudník: stabilní, trauma ne, dýchání čísté sklípkovité, akce srdeční pravidelná ozvy 

slyšitelné, 

Břicho : tuhost ne, prohmatnost  při palpaci bolestivé ne, bez známek peritoneální 

iritace,  resistence ne, hepar nehmatný , lien nehmatná , peristaltika slyšitelná ano, 

tapotte mant  negativní 

Pateř : známky traumatu ne , bolestivost ne 

Pánev :  stabilní ano, nebolestivá , bez známek traumatu. 

Horní končetiny : trauma ne, bez poruch hybnosti a citlivosti  otok ne, flebidity ne 

Dolní končetiny : trauma ne,bez poruch hybnosti a citlivosti , otok ne, flebidity ne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 Terapie: 
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CHLORID SODNÝ 0,9 BRAUN(INF SOL 1X100MLPE),1 intraven vc. venepunkce 

MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 10(INJ SOL 5X10ML 10),1 intraven pouze aplikace 

TORECAN(INJ SOL 5X1ML/6.5MG),1 intraven pouze aplikace 

TORECAN(INJ SOL 5X1ML/6.5MG),1 intraven pouze aplikace 

 

STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM 

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE 

MONITOROVÁNI EKG  MIMO JIP 

NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU 

MĚŘENÍ  O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

       </ptext> 

      </text> 

    </z> 

  </ip> 

 </is> 

</dasta> 

 

 

Předání strukturovaného výsledku 

 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd" > 

<dasta id_soubor="FIRMA_YY_LIS_1.0_TEST_10101_2001-12-02T15:00:10" verze_ds="03.01.01" 

verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="T" typ_odesm="LB" ozn_soub="10101" 

dat_vb="2001-12-02T15:00:10" > 

 <zdroj_is kod_firmy="FIRMA_YY" kod_prog="LIS" verze_prog="1.0" liccis_prog="68" /> 

 <pm ico="25648745" icp="44332211" > 

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>2000</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="P" > 

   <jmeno>MUDr. Alena Vránová</jmeno> 

   <adr>privátní kardiolog</adr> 

   <dop1>č.p. 45</dop1> 

   <psc>325 25</psc> 

   <mesto>Dolní Lhota </mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

 </pm> 

 <is ico="12345678" icp="11112345">  

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>999</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="O" > 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>OKB</adr> 

   <dop1>pavilon G</dop1> 

   <dop2>tel. 2614</dop2> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

  <ip id_pac="450315145" > 

   <rodcis>450315145</rodcis> 

   <jmeno>Tomáš</jmeno> 

   <prijmeni>Hladký</prijmeni> 

   <dat_dn format="D" >1945-03-15</dat_dn> 

   <sex>M</sex> 

   <p dat_ab="2001-12-02T15:00:10" > 

    <cispoj>450315145</cispoj> 

    <kodpoj>111</kodpoj> 

    <dat_od format="D" >1999-11-25</dat_od> 

   </p> 

   <dg dat_ab="2001-12-02T15:00:10" > 
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    <dgz typ_dg="T" > 

     <diag poradi="1" >E780</diag> 

    </dgz> 

   </dg> 

   <v test_n="0" test_f="0" dat_vb="2001-12-02T15:00:10" > 

    <vr klic_nclp="01348" typ_cispol="N" typpol_fh="2" stav_vys="A" typ_sdel_vys="N" 

id_lis="46/2/12/2001" id_lo_is="1065" > 

     <dat_du typ="I" >2001-12-02T14:38:20</dat_du> 

     <nazev_lclp>Cholesterol</nazev_lclp> 

     <vrn priznak_kvant="R" > 

      <hodnota>5,14</hodnota> 

      <skala atribut="P" > 

       <s1>2</s1> 

       <s2>2,5</s2> 

       <s3>3</s3> 

       <s4>3,50</s4> 

       <s5>5,20</s5> 

       <s6>5,5</s6> 

       <s7>6,5</s7> 

       <s8>10</s8> 

      </skala> 

     </vrn> 

    </vr> 

    <vr klic_nclp="03024" typ_cispol="N" typpol_fh="2" stav_vys="A" typ_sdel_vys="N" 

id_lis="46/2/12/2001" id_lo_is="1065" > 

     <dat_du typ="I" >2001-12-02T14:38:20</dat_du> 

     <nazev_lclp>Triacylglyceroly</nazev_lclp> 

     <vrn priznak_kvant="R" > 

      <hodnota>1,12</hodnota> 

      <skala atribut="P" > 

       <s4>0,50</s4> 

       <s5>1,80</s5> 

       <s6>2,3</s6> 

       <s7>5</s7> 

       <s8>20</s8> 

      </skala> 

     </vrn> 

    </vr> 

    <vr klic_nclp="02034" typ_cispol="N" typpol_fh="2" stav_vys="A" typ_sdel_vys="N" 

id_lis="46/2/12/2001" id_lo_is="1065" > 

     <dat_du typ="I" >2001-12-02T14:38:20</dat_du> 

     <nazev_lclp>HDL-cholesterol</nazev_lclp> 

     <vrn priznak_kvant="R" > 

      <hodnota>1,47</hodnota> 

      <skala atribut="P" > 

       <s2>0,9</s2> 

       <s3>1,1</s3> 

       <s4>1,4</s4> 

       <s5>2,8</s5> 

       <s6>3</s6> 

       <s7>3,2</s7> 

      </skala> 

     </vrn> 

    </vr> 

    <vr klic_nclp="02323" typ_cispol="N" typpol_fh="2" stav_vys="A" typ_sdel_vys="N" 

id_lis="46/2/12/2001" id_lo_is="1065" > 

     <dat_du typ="I" >2001-12-02T14:38:20</dat_du> 

     <nazev_lclp>LDL-cholesterol</nazev_lclp> 

     <vrn priznak_kvant="R" > 

      <hodnota>3,16</hodnota> 

     </vrn> 

    </vr> 

   </v> 

  </ip> 

 </is> 
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</dasta> 

 

 

Předání nestrukturovaného výsledku 

 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd" > 

   

<dasta id_soubor="FIRMA_XX_NIS_1.0_TEST_Z0166_2001-12-04T09:38:17" verze_ds="03.01.01" 

verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="R" typ_odesm="KK" ozn_soub="Z0166" 

dat_vb="2001-12-04T09:38:17" > 

 <zdroj_is kod_firmy="FIRMA_XX" kod_prog="NIS" verze_prog="1.0" liccis_prog="12" /> 

 <pm icz="72001000" icp="72001005" > 

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>720010058</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="P" > 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>Kardiologie</adr> 

   <dop1>oddělení lůžkové A</dop1> 

   <dop2>tel. 2111</dop2> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

 </pm> 

<is icz="12345000" icp="12345678" > 

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>12345678</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="O" > 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>Chirurgie</adr> 

   <dop1>pavilon B2</dop1> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

  <ip id_pac="326112458" > 

   <rodcis>326112458</rodcis> 

   <jmeno>Jana</jmeno> 

   <prijmeni>Veselá</prijmeni> 

   <dat_dn format="D" >1932-11-12</dat_dn> 

   <sex>F</sex> 

   <ipi_v nem_cis="970" /> 

   <p dat_ab="2001-12-04T09:38:17" > 

    <cispoj>326112458</cispoj> 

    <kodpoj>111</kodpoj> 

    <dat_od format="D" >1997-11-10</dat_od> 

   </p> 

   <dg dat_ab="2001-12-04T09:38:17" > 

    <dgz typ_dg="P" > 

     <diag poradi="1" >Z596</diag> 

    </dgz> 

    <dgz typ_dg="P" > 

     <diag poradi="2" >Z595</diag> 

    </dgz> 

    <dgz typ_dg="T" > 

     <diag poradi="1" >I10</diag> 

    </dgz> 

   </dg> 

   <z zadost="D" vznik="H" obsah="PP" stav="K" pracoviste="Chirurgické oddělení" 

oznaceni_o="12346" dat_ab="2001-12-04T09:38:17"> 

    <dat_du format="DT" typ="A">2001-12-04T09:38</dat_du> 

    <dat_od format="DT" >2001-12-01T06:00</dat_od> 

    <dat_do format="DT" >2001-12-04T06:00</dat_do> 

    <autor>MUDr. Jan Pokusný</autor> 
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    <dgz typ_dg="P" > 

     <diag poradi="1" >Z596</diag> 

    </dgz> 

    <dgz typ_dg="P" > 

     <diag poradi="2" >Z595</diag> 

    </dgz> 

    <nazev>Propouštěcí zpráva pacienta</nazev> 

    <text autor="MUDr. Jan Pokusný˝"> 

     <ptext xml:space="preserve"> 

Toto je zkušební výsledek vyšetřeni. 

Je to jen prostý text, není možné přenášet žádné formátování 

     </ptext> 

    </text> 

   </z> 

  </ip> 

 </is> 

</dasta>   

 

 

Předání strukturované žádanky 

 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd" > 

<dasta id_soubor="FIRMA_ZZ_ISPL_1.0_TEST_00003_2001-12-02T14:38:20" verze_ds="03.01.01" 

verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="T" typ_odesm="PP" ozn_soub="00003" 

dat_vb="2001-12-02T14:38:20" > 

 <zdroj_is kod_firmy="FIRMA_ZZ" kod_prog="ISPL" verze_prog="1.0" liccis_prog="125" /> 

 <pm ico="12345678" icp="11112345"> 

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>999</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="P" > 

   <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

   <adr>OKB</adr> 

   <dop1>pavilon G</dop1> 

   <dop2>tel. 2614</dop2> 

   <mesto>Praha</mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

 </pm> 

 <is ico="25648745" icp="88776655" >  

  <as typ="I" > 

   <vnitrni>2000</vnitrni> 

  </as> 

  <a typ="O" > 

   <jmeno>MUDr. Alena Vránová</jmeno> 

   <adr>privátní kardiolog</adr> 

   <dop1>č.p. 45</dop1> 

   <psc>325 25</psc> 

   <mesto>Dolní Lhota </mesto> 

   <stat>CZ</stat> 

  </a> 

  <ip id_pac="450315145" > 

   <rodcis>450315145</rodcis> 

   <jmeno>Tomáš</jmeno> 

   <prijmeni>Hladký</prijmeni> 

   <dat_dn format="D" >1945-03-15</dat_dn> 

   <sex>M</sex> 

   <p dat_ab="2001-12-02T14:38:20" > 

    <cispoj>450315145</cispoj> 

    <kodpoj>111</kodpoj> 

    <dat_od format="D" >1999-11-25</dat_od> 

   </p> 

   <dg dat_ab="2001-12-02T14:38:20" > 

    <dgz typ_dg="T" > 
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     <diag poradi="1" >E780</diag> 

    </dgz> 

   </dg> 

   <lo id_lo_is="1065" urg="R" > 

    <zadatel icz="42344678" icp="10002145" odb="107" > 

     <jmeno>MUDr. Alena Vránová</jmeno> 

    </zadatel> 

    <dat_du typ="I" >2001-12-02T14:38:20</dat_du> 

    <loi typ_znac="T" id_loi_is="L879" typ_obalu="B02" material="P" /> 

     <lop klic_nclp="01348" /> 

     <lop klic_nclp="03024" /> 

     <lop klic_nclp="02034" /> 

     <lop klic_nclp="02323" /> 

   </lo> 

  </ip> 

 </is> 

</dasta> 

 

 

Předání nestrukturované žádanky 

 
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250' standalone='no' ?> 

<!DOCTYPE dasta SYSTEM "ds030101.dtd"> 

<dasta id_soubor= "ICZ______KGB_2.0_DOL11_2010-10-07T11:23:16" 

verze_ds="03.01.01" verze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="R" typ_odesm="KK" 

ozn_soub="DOL11" potvrzeni="N" dat_vb="2010-10-07T11:23:17"> 

  <zdroj_is kod_firmy="ICZ_____" kod_prog="KGB" verze_prog="2.0" /> 

  <pm ico="2222" icp="12345678" > 

    <as typ="I" /> 

    <a typ="P"> 

      <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

      <adr>MUDr. Datel Jan</adr> 

      <dop1>DATEL ul</dop1> 

      <psc>32654</psc> 

      <mesto></mesto> 

      <stat>CZ</stat> 

    </a> 

  </pm> 

  <is ico="1111" icp="72001005" > 

    <as typ="I"> 

      <obsah>1.INT amb. všeobecná</obsah> 

      <vnitrni>52</vnitrni> 

      <sdeleni>amb</sdeleni> 

    </as> 

    <a typ="O"> 

      <jmeno>Nemocnice</jmeno> 

      <adr>1.INT amb. všeobecná</adr> 

      <dop1></dop1> 

      <psc></psc> 

      <mesto></mesto> 

      <stat>CZ</stat> 

    </a> 

    <ip id_pac="0001184381"> 

      <rodcis>0001184381</rodcis> 

      <jmeno>VOJTĚCH</jmeno> 

      <prijmeni>DOLEŽAL</prijmeni> 

      <titul_pred></titul_pred> 

      <dat_dn format="D">2000-01-18</dat_dn> 

      <sex>M</sex> 

      <rod_prijm>DOLEŽAL</rod_prijm> 

      <ipi_o nem_cis="970" /> 

      <pv typ_pv="Z" dat_ab="2010-10-07T11:23:30"> 

        <p dat_ab="2010-10-07T11:23:31"> 

          <cispoj></cispoj> 

          <kodpoj>111</kodpoj> 
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          <dat_od format="D">2010-10-07</dat_od> 

        </p> 

      </pv> 

      <dg dat_ab="2010-10-07T11:23:32"> 

        <dgz typ_dg="T"> 

          <diag poradi="1">S434</diag> 

        </dgz> 

      </dg> 

      <zon urg="R" oznaceni_z="970" > 

        <dat_du typ="O">2010-10-07T11:20:00</dat_du> 

        <text> 

          <ptext xml:space="preserve"> 

 Žádost o externí vyšetření: 

              Žádost o vyšetření RMI 

 Specifikace : 

Prosím o vyšetření ramenního kloubu metodou 

magnetické rozonance. Důvodem je podezření 

na ruptury vazu rameniho kloubu. 

  

                          Děkuji 

          </ptext> 

        </text> 

      </zon> 

    </ip> 

  </is> 

</dasta> 
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2.4 DOTAZOVACÍ SLUŽBY 
Tato kapitola shrnuje definice datového rozhraní projektu eMeDocS pro synchronní dotazovací služby, tedy služby typu 

„dotaz – odpověď“. 

  

Základní parametry oblasti: 

 

Parametr Popis 

Název oblasti Synchronní dotazovací služby 
Datové rozhraní Zprávy ve formátu DASTA ver. 4.08.06 
Doporučené národní kódování  UTF-8 

Klinické případy užití  Pacientský souhrn životních informací a návštěv 
zdravotnických zařízení 

 Náhled na dokumentaci případu 

 Přehled dostupnosti lůžkového fondu 
Směrování zpráv /dasta/pm/@icz – identifikační číslo přijímajícího ZZ (prvních 5 číslic) 

/dasta/pm/@icp – alternativní identifikační číslo ZZ (prvních 5 číslic) 
 

Klinické případy užití „Pacientský souhrn“ a „Náhled na dokumentaci“ používají stejný formát zpráv. 

 

Následují vzory zpráv pro jednotlivé tyty užití: 

 

Pacientský souhrn, Náhled na dokumentaci – dotaz 

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" standalone="no"?>  

<ds:dasta xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dsip="urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip" xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.03.01.xsd urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-4.04.01.xsd" 

id_soubor="HICORP__LIT999RXX02O4Y2012-09-18T12:39" verze_ds="04.07.01" ver-

ze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="R" typ_odesm="XX" ozn_soub="RXX02" potvrzeni="N" 

dat_vb="2012-09-18T12:39:01">  

  <ds:zdroj_is kod_firmy="HICORP__" kod_prog="LIT" verze_prog="999" liccis_prog="001"/>  

  <ds:pm ico="00830488" icz="55021000" icp="55021137" oddel="47A79" pcz="0">  

    <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    <ds:a typ="P">  

      <ds:jmeno>Konsilia ARO</ds:jmeno>  

      <ds:adr>Brno, Žitenická 188</ds:adr>  

      <ds:psc>60200</ds:psc>  

      <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    </ds:a>  

  </ds:pm>  

  <ds:is ico="00830488" icz="55021000" icp="55021953" oddel="20A79">  

    <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    <ds:a typ="O">  

      <ds:jmeno>Nemocnice LTM</ds:jmeno>  

      <ds:adr>MěN LTM, Žitenická 18</ds:adr>  

      <ds:psc>41241</ds:psc>  

      <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    </ds:a>  

    <dsip:ip id_pac="121212121">  

      <dsip:rodcis>121212121</dsip:rodcis>  

      <dsip:jmeno>Pokus</dsip:jmeno>  

      <dsip:prijmeni>Pokusník</dsip:prijmeni>  

      <dsip:dat_dn format="D">1912-12-12</dsip:dat_dn>  

      <dsip:ipi_o cis_is="222327"/>  

      <ds:a typ="1">  

        <ds:jmeno>Pokusník Pokus</ds:jmeno>  

      </ds:a>  
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      <dsip:pv_pac typ_pv="ZP">  

        <dsip:pv_zp>  

          <dsip:cispoj>121212121</dsip:cispoj>  

          <dsip:kodpoj>999</dsip:kodpoj>  

        </dsip:pv_zp>  

      </dsip:pv_pac>  

      <dsip:ku>  

      <!-- žádost o dokumentaci -->  

        <dsip:ku_o typku="KONZ" fazespec="OR" 

idku="HICOMP__.LIT.000000000002EMO.3333333">  

          <dsip:dat_poz typ="L">2012-09-18T12:38:00</dsip:dat_poz>  

          <dsip:dat_prov_od typ="L">2011-09-18T12:38</dsip:dat_prov_od> 

          <dsip:dat_prov_do typ="L">2012-09-18T12:38</dsip:dat_prov_do>  

          <dsip:z_pracoviste kod_lok="2304 " icz="55021000" icp="55021953" odb="501" 

ns="A2304">  

            <dsip:nazev>Chirurgie - ambulance konzilia</dsip:nazev>  

          </dsip:z_pracoviste>  

          <dsip:z_pracovnik icl="99999999" id_pracovnik="1">  

            <dsip:titul_pred>MUDr.</dsip:titul_pred>  

            <dsip:jmeno>Pavel</dsip:jmeno>  

            <dsip:prijmeni>Marek</dsip:prijmeni>  

          </dsip:z_pracovnik>  

          <dsip:text_zadosti>  

            <dsip:ptext xml:space="preserve">![CDATA[Žádost o dokumentaci]]</dsip:ptext>  

          </dsip:text_zadosti>  

        </dsip:ku_o>  

      </dsip:ku>  

    </dsip:ip>  

  </ds:is>  

</ds:dasta> 

 

 

Pacientský souhrn, Náhled na dokumentaci – odpověď 

 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" standalone="no"?>  

<ds:dasta xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dsip="urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip" xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.03.01.xsd urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-4.04.01.xsd" 

id_soubor="HICORP__LIT999RXX02O4Y2012-09-18T12:39" verze_ds="04.07.01" ver-

ze_nclp="02.01.01" bin_priloha="T" ur="R" typ_odesm="XX" ozn_soub="RXX02" potvrzeni="N" 

dat_vb="2012-09-18T12:39:01">  

  <ds:zdroj_is kod_firmy="HICORP__" kod_prog="LIT" verze_prog="999" liccis_prog="001"/>  

  <ds:pm ico="00830488" icz="55021000" icp="55021137" oddel="47A79" pcz="0">  

    <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    <ds:a typ="P">  

      <ds:jmeno>Konsilia ARO</ds:jmeno>  

      <ds:adr>Brno, Žitenická 188</ds:adr>  

      <ds:psc>60200</ds:psc>  

      <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    </ds:a>  

  </ds:pm>  

  <ds:is ico="00830488" icz="55021000" icp="55021953" oddel="20A79">  

    <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    <ds:a typ="O">  

      <ds:jmeno>Nemocnice LTM</ds:jmeno>  

      <ds:adr>MěN LTM, Žitenická 18</ds:adr>  

      <ds:psc>41241</ds:psc>  

      <ds:as poradi="1" typ="T"/>  

    </ds:a>  

    <dsip:ip id_pac="121212121">  

      <dsip:rodcis>121212121</dsip:rodcis>  

      <dsip:jmeno>Pokus</dsip:jmeno>  

      <dsip:prijmeni>Pokusník</dsip:prijmeni>  
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      <dsip:dat_dn format="D">1912-12-12</dsip:dat_dn>  

      <dsip:ipi_o cis_is="222327"/>  

      <ds:a typ="1">  

        <ds:jmeno> Pokusník Pokus</ds:jmeno>  

      </ds:a>  

      <dsip:pv_pac typ_pv="ZP">  

        <dsip:pv_zp>  

          <dsip:cispoj>121212121</dsip:cispoj> 

          <dsip:kodpoj>999</dsip:kodpoj>  

        </dsip:pv_zp>  

      </dsip:pv_pac>  

      <dsip:p ind_oprav_sd="N">  

        <dsip:cispoj>121212121</dsip:cispoj>  

        <dsip:kodpoj>999</dsip:kodpoj>  

      </dsip:p>  

      <!-- urgentní informace -->  

      <dsip:u>  

        <dsip:garant_dat id_garant="7812082113" odbornost="801">MUDr. Jmeno Prijme-

ni</dsip:garant_dat>  

        <dsip:ua dat_ab="2005-12-01T12:53:12" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:u_al>Ampicilin</dsip:u_al>  

          <dsip:autor>MUDr. Jmeno Prijmeni</dsip:autor>  

          <dsip:dat_du format="D" typ="I">1999-09-11</dsip:dat_du>  

          <dsip:dat_ak>2005-08-11T09:15:12</dsip:dat_ak>  

        </dsip:ua>  

        <dsip:urf dat_ab="2005-12-01T12:53:12" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:u_rf>Hyperlipoproteinemie</dsip:u_rf>  

          <dsip:autor>MUDr. Jmeno Prijmeni</dsip:autor>  

          <dsip:dat_du format="D" typ="I">1999-09-11</dsip:dat_du>  

          <dsip:dat_ak>2005-08-11T09:15:12</dsip:dat_ak>  

        </dsip:urf>  

        <dsip:utm dat_ab="2005-12-01T12:53:12" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:u_tm>Lipanthyl 1-0-0</dsip:u_tm>  

          <dsip:autor>MUDr. Jmeno Prijmeni</dsip:autor>  

          <dsip:dat_ak>2005-08-11T09:15:12</dsip:dat_ak>  

        </dsip:utm>  

        <dsip:uks dat_ab="2005-12-01T12:53:12" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:ks_rh>AB+</dsip:ks_rh>  

          <dsip:krevskup>AB</dsip:krevskup>  

          <dsip:rh>+</dsip:rh>  

          <dsip:autor>MUDr. Jmeno Prijmeni</dsip:autor>  

          <dsip:dat_ak>2005-08-11T09:15:12</dsip:dat_ak>  

        </dsip:uks>  

        <dsip:uot dat_ab="2005-12-01T12:53:12" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:dat_du format="D" typ="I">1995-04-18</dsip:dat_du>  

          <dsip:autor>MUDr. Jmeno Prijmeni</dsip:autor>  

          <dsip:dat_ak>1995-04-18T13:33:12</dsip:dat_ak>  

        </dsip:uot>  

      </dsip:u>  

      <!-- anamnéza souhrnná -->  

      <dsip:an dat_ab="2005-12-05T05:06:56">  

        <dsip:garant_dat id_garant="7812082113" odbornost="606">MUDr. Jmeno Prijme- 

ni</dsip:garant_dat>  

        <dsip:text>  

          <dsip:ptext>RA: bezvýznamná OA: recentně zjištěn vyšší TK u dr.  

Kramáře /2/02/ cukrovka není CMP 1999 s pravostrannou hemiparesou  

léčí na osteoporosu 01/02 - odstranění 2 polypů colon /Po Petřínem/  

katarakta - operace před 20 a 3 roky na obou očích FA: Inhibace,  

Biston, Anopyrin, Enelbin, Euphyllin SPA: důchodce Abusus: kouřil do  

roku 1992  

          </dsip:ptext>  

        </dsip:text>  

        <dsip:dat_ak>2005-12-05T05:06:56</dsip:dat_ak>  

      </dsip:an>  

      <!-- diagnózy trvalé -->  
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      <dsip:dg>  

        <dsip:dgz typ_dg="T" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:diag poradi="1">I151</dsip:diag>  

        </dsip:dgz>  

        <dsip:dgz typ_dg="T" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:diag poradi="2">A029</dsip:diag>  

        </dsip:dgz> 

        <dsip:dgz typ_dg="T" ind_oprav_sd="N">  

          <dsip:diag poradi="3">A260</dsip:diag>  

        </dsip:dgz>  

      </dsip:dg>  

      <!-- propouštěcí zpráva -->  

      <dsip:ku>  

        <dsip:ku_z typku="H.PROPZ" fazespec="ZF" id-ku="HI-

COMP__.LIT.000000000002EMO.1111111">  

          <dsip:dat_prov typ="L">2012-09-18T12:38:00</dsip:dat_prov>  

          <dsip:dat_real_od typ="L">2012-08-18T12:38</dsip:dat_real_od>  

          <dsip:dat_real_do typ="L">2012-09-18T12:38</dsip:dat_real_do>  

          <dsip:dat_vydani typ="L">2012-09-20T11:21:00</dsip:dat_vydani>  

          <dsip:z_pracoviste kod_lok="2304 " icz="55021000" icp="55021953" odb="501" 

ns="A2304">  

            <dsip:nazev>Chirurgie - ambulance konzilia</dsip:nazev>  

          </dsip:z_pracoviste>  

          <dsip:z_pracovnik icl="99999999" id_pracovnik="1">  

            <dsip:titul_pred>MUDr.</dsip:titul_pred>  

            <dsip:jmeno>Pavel</dsip:jmeno>  

            <dsip:prijmeni>Marek</dsip:prijmeni>  

          </dsip:z_pracovnik>  

          <dsip:p_pracoviste kod_lok="99010" icz="55021000" icp="55021137" odb="801" 

ns="L99010">  

            <dsip:nazev>Chirurgie A1</dsip:nazev>  

          </dsip:p_pracoviste>  

          <dsip:p_pracovnik icl="99999998" id_pracovnik="2">  

            <dsip:titul_pred>MUDr.</dsip:titul_pred>  

            <dsip:jmeno>Dalibor</dsip:jmeno>  

            <dsip:prijmeni>Dvořák</dsip:prijmeni>  

          </dsip:p_pracovnik>  

          <dsip:pv_ku typ_pv="ZP">  

            <dsip:pv_zp>  

              <dsip:cispoj>121212121</dsip:cispoj>  

              <dsip:kodpoj>999</dsip:kodpoj>  

            </dsip:pv_zp>  

          </dsip:pv_ku>  

          <dsip:text>  

            <dsip:ptext xml:space="preserve">![CDATA[Text propouštěcí 

zprávy.]]</dsip:ptext>  

          </dsip:text>  

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">  

            <dsip:diag poradi="1">I158</dsip:diag>  

          </dsip:dg_vys>  

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">  

            <dsip:diag poradi="2">I10</dsip:diag>  

          </dsip:dg_vys>  

        </dsip:ku_z>  

        <!-- ambulantní zpráva -->  

        <dsip:ku_z typku="AMB.VYS" fazespec="ZF" id-ku="HI-

COMP__.LIT.000000000002EMO.2222222">  

          <dsip:dat_prov typ="L">2012-09-18T12:38:00</dsip:dat_prov>  

          <dsip:dat_vydani typ="L">2012-09-20T11:21:00</dsip:dat_vydani>  

          <dsip:z_pracoviste kod_lok="2304 " icz="55021000" icp="55021953" odb="501" 

ns="A2304">  

            <dsip:nazev>Chirurgie - ambulance konzilia</dsip:nazev>  

          </dsip:z_pracoviste>  

          <dsip:z_pracovnik icl="99999999" id_pracovnik="1">  

            <dsip:titul_pred>MUDr.</dsip:titul_pred>  
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            <dsip:jmeno>Pavel</dsip:jmeno>  

            <dsip:prijmeni>Marek</dsip:prijmeni>  

          </dsip:z_pracovnik>  

          <dsip:p_pracoviste kod_lok="99010" icz="55021000" icp="55021137" odb="801" 

ns="L99010">  

            <dsip:nazev>Chirurgie A1</dsip:nazev> 

          </dsip:p_pracoviste>  

          <dsip:p_pracovnik icl="99999998" id_pracovnik="2">  

            <dsip:titul_pred>MUDr.</dsip:titul_pred>  

            <dsip:jmeno>Dalibor</dsip:jmeno>  

            <dsip:prijmeni>Dvořák</dsip:prijmeni>  

          </dsip:p_pracovnik>  

          <dsip:pv_ku typ_pv="ZP">  

            <dsip:pv_zp>  

              <dsip:cispoj>121212121</dsip:cispoj>  

              <dsip:kodpoj>999</dsip:kodpoj>  

            </dsip:pv_zp>  

          </dsip:pv_ku>  

          <dsip:text>  

            <dsip:ptext xml:space="preserve">![CDATA[Text ambulantní 

zprávy.]]</dsip:ptext>  

          </dsip:text>  

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">  

            <dsip:diag poradi="1">I158</dsip:diag>  

          </dsip:dg_vys>  

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">  

            <dsip:diag poradi="2">I10</dsip:diag>  

          </dsip:dg_vys>  

        </dsip:ku_z>  

      </dsip:ku>  

    </dsip:ip>  

  </ds:is>  

</ds:dasta> 

 

 

Lůžkový fond – dotaz 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ds:dasta bin_priloha="T" dat_vb="2008-06-13T11:55:09" id_soubor="XYZ*****_00002_2002-

09-12T11:55:09" ozn_soub="00002" typ_odesm="NN" ur="T" verze_ds="04.08.06" 

verze_nclp="02.44.01" xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta" xmlns:dsido="urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ido" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.03.05.xsd urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ido http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ido-4.01.04.xsd"> 

  <ds:zdroj_is kod_firmy="STAPRO__" kod_prog="PROGRAM" liccis_prog="3" 

verze_prog="0.1"/> 

  <ds:pm ico="00023833"> 

    <ds:as typ="I"> 

      <ds:vnitrni>Nemocnice server</ds:vnitrni> 

    </ds:as> 

    <ds:a typ="P"> 

      <ds:jmeno>Nemocnice Motol</ds:jmeno> 

      <ds:adr>Komenského 33</ds:adr> 

      <ds:mesto>Praha 5</ds:mesto> 

    </ds:a> 

  </ds:pm> 

  <ds:is ico="22345678"> 

    <ds:as typ="I"> 

      <ds:vnitrni>ZZS server</ds:vnitrni> 

    </ds:as> 

    <ds:a typ="O"> 

      <ds:jmeno>ZZS hl.m. Prahy</ds:jmeno> 

      <ds:adr>Krásného 123</ds:adr> 

      <ds:mesto>Praha 2</ds:mesto> 
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    </ds:a> 

    <dsido:ido> 

      <dsido:zzs_vl_o typ_zadosti="VLV"> 

        <dsido:dat_vb typ="A">2013-06-13T14:46:25</dsido:dat_vb> 

      </dsido:zzs_vl_o> 

    </dsido:ido> 

  </ds:is> 

</ds:dasta> 

 

 

Lůžkový fond – odpověď 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ds:dasta bin_priloha="T" dat_vb="2008-06-13T11:55:09" id_soubor="XYZ*****_00002_2002-

09-12T11:55:09" ozn_soub="00002" typ_odesm="NN" ur="T" verze_ds="04.08.06" 

verze_nclp="02.44.01" xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta" xmlns:dsip="urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip" xmlns:dsido="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ido" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.03.05.xsd urn:cz-

mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ido http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ido-4.01.04.xsd 

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-

4.04.06.xsd"> 

  <ds:zdroj_is kod_firmy="STAPRO__" kod_prog="PROGRAM" liccis_prog="3" 

verze_prog="0.1"/> 

  <ds:pm ico="22345678"> 

    <ds:as typ="I"> 

      <ds:vnitrni>ZZS server</ds:vnitrni> 

    </ds:as> 

    <ds:a typ="P"> 

      <ds:jmeno>ZZS hl.m.Prahy</ds:jmeno> 

      <ds:adr>Krásného 123</ds:adr> 

      <ds:mesto>Praha 2</ds:mesto> 

    </ds:a> 

  </ds:pm> 

  <ds:is ico="00023833"> 

    <ds:as typ="I"> 

      <ds:vnitrni>Motol server</ds:vnitrni> 

    </ds:as> 

    <ds:a typ="O"> 

      <ds:jmeno>Nemocnice Motol</ds:jmeno> 

      <ds:adr>Komenského 33</ds:adr> 

      <ds:mesto>Praha 5</ds:mesto> 

    </ds:a> 

    <dsido:ido> 

      <dsido:zzs_vl_z stav_prac="P" dat_ab="2005-12-01T12:53:12"> 

        <dsido:pracoviste icz="44101000" icp="44101073" odb="5I1"> 

          <dsip:nazev>chirurgie JIP</dsip:nazev> 

        </dsido:pracoviste> 

      <dsido:zzs_luzka vl_sum="3" vl_vent="2"> 

      </dsido:zzs_luzka> 

      </dsido:zzs_vl_z> 

        <dsido:zzs_vl_z stav_prac="P" dat_ab="2005-12-01T12:53:12"> 

          <dsido:pracoviste icz="44101000" icp="44101083" odb="1I1"> 

            <dsip:nazev> interní JIP  </dsip:nazev> 

          </dsido:pracoviste> 

          <dsido:zzs_luzka vl_sum="2" vl_vent="1"> 

          </dsido:zzs_luzka> 

      </dsido:zzs_vl_z> 

    </dsido:ido> 

  </ds:is> 

</ds:dasta> 


