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Všem ředitelům nemocnic
V Brně dne 15. 2. 2006
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
obracíme se na Vás se žádostí o zajištění maximální podpory kvalitě i včasnosti
sběru dat do Národního onkologického registru (dále NOR) ze strany všech pracovišť
Vašeho zdravotnického zařízení, která zhoubný nádor diagnostikují, nebo jsou zodpovědná
za jeho léčbu. Vedení registru vyplývá ze zákona č. 20/1966 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Přestože je
poskytování úplných a správných dat na regionální pracoviště NOR zákonnou povinností,
setkávají se tato pracoviště s problémy, které zpožďují či narušují kvalitní zpracování dat.
Tato pracoviště nemohou ovlivnit morálku hlásitelnosti svého regionu. Toto je plně na
zodpovědnosti zdravotnického zařízení.
Přitom právě včasné předávání kvalitních a ověřených dat je základním
předpokladem pro plošné zavedení elektronického hlášení, jehož pilotní projekt bude
v letošním roce zahájen.
Česká republika dosud patřila organizační úrovní a rozsahem NOR mezi nejlépe
vedené onkologické registry v Evropě. Je zdrojem neocenitelných dat, umožňujících jejich
zpracování nejen pro epidemiologické účely, ale zejména pro hodnocení kvality péče o
onkologické pacienty, úrovně prevence, stanovení sítě a strategie onkologické péče.
Česká onkologická společnost přijala v roce 2004 Národní onkologický program.
K jeho oficiální podpoře se vyslovil i prezident České republiky Václav Klaus. Jedním z úkolů
Národního onkologického programu, je též „Podpora kontinuity, stabilizace, modernizace a
praktického využívání databáze Národního onkologického registru pro řízenou preventivní a
diagnosticko-léčebnou péči v onkologii“.
Věříme, že i Vámi řízené zdravotnické zařízení podpoří Národní onkologický program
a stabilitu, kvalitu i modernizaci NOR v České republice.
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