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1. Úvod 

Od 1. ledna 2006 nastaly v organizaci sb ru dat do Národního onkologického 
registru (NOR) významné zm ny. Zm nil se obsah datové struktury pro NOR, v etn
podkladu pro sb r a po izování dat, kterým je nov  upravené hlášení „Incidence 
a lé ba zhoubného novotvaru“. 

Sou asn  dochází i k významné zm n  v definici subjektu, který hlášení 
novotvaru vypl uje. Na vypl ování hlášení se nyní budou podílet dv  zdravotnická 
pracovišt

zdravotnická pracovišt , která stanoví diagnózu
(vyplní a p edá do 1 m síce od stanovení diagnózy) 
zdravotnická pracovišt , zodpov dná za lé bu
(vyplní a p edá do 8 m síc  od stanovení diagnózy) 

Toto rozd lení umožní získat rychlý operativní p ehled o incidenci novotvar
v eské republice a na druhé stran  získat úpln jší a p esn jší p ehled o lé b
t chto novotvar .

V roce 2006 bude zahájen ve vybraných zdravotnických za ízeních pilotní projekt 
elektronického hlášení zhoubného novotvaru. 

Protože však sou asný stav vybavenosti nemocni ních, klinických nebo 
ambulantních informa ních systém  ve zdravotnických za ízeních ješt  neumož uje
plošn  p ejít na elektronickou formu sb ru hlášení novotvaru p ímo ze 
zdravotnického za ízení do centrální databáze (jak je stanoveno vyhláškou 
. 552/2004 Sb., o p edávání osobních a dalších údaj  do Národního zdravotnického 

informa ního systému pro pot eby vedení národních zdravotních registr ), bude (do 
odvolání správcem) povolena výjimka, umož ující zdravotnickému za ízení, které má 
povinnost vyplnit n kterou ást hlášení zhoubného novotvaru nebo kontrolní hlášení 
zhoubného novotvaru, p edat údaje v listinné podob .  Údaje v listinné podob  se 
p edávají na vybraná, spádov  p íslušná zdravotnická za ízení (onkologická 
pracovišt ), která ve spolupráci se správcem a zpracovatelem Národního 
onkologického registru zajistí vložení údaj  do centrální databáze prost ednictvím
webové aplikace.

Vkládat data do registru mohou pouze osoby, které od správce a zpracovatele 
obdržely písemný souhlas a osobní p ístupová práva k dat m vloženým za jejich 
spádovou oblast. 

Vzhledem k odlišnosti obsahu není možno v roce 2006 používat d ív jší „Hlášení 
novotvaru“.

Kontrolní hlášení novotvaru se v roce 2006 nem ní. I zde však platí, že jediným 
osobním údajem a identifikátorem osoby, který se vkládá do NOR je rodné íslo.

Tyto Závazné pokyny NZIS k Národnímu onkologickému registru (verze 
051-20060101/2) nabývají platnosti dnem 1. 1. 2006. 
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2. Platná legislativa pro NOR 

Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní zákona . 156/2004 Sb. 
Vyhláška . 552/2004 Sb., o p edávání osobních a dalších údaj  do 
Národního zdravotnického informa ního systému pro pot eby vedení 
národních zdravotních registr .
Zákon . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,
Výnos . 3/1989 V stníku MZ, o dispenzární pé i o nemocné 
s p ednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvar
(registrováno v ástce 19/1988 Sb.). 

3. Která onemocn ní podléhají onkologickému hlášení 

Onkologickému hlášení podléhají onemocn ní uvedená v následující tabulce. 
Jedná se o skupiny diagnóz II. kapitoly Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
a p idružených zdravotních problém  - desáté revize (MKN-10). V závorce jsou 
uvedeny také kódy podle p edchozí deváté revize (MKN-9): 

Onemocn ní ze skupiny diagnóz: Kód dle
MKN-10

Kód dle 
MKN-9

a) zhoubné nádory C 00 - C 97 (140-208) 

b) onemocn ní hodnocená jako novotvary 
in situ 

D 00 - D 09 (230-234) 

c) novotvary nejistého nebo neznámého 
chování

D 37 - D 48 (235-239) 

d) N které nemoci postihující 
lymforetikulární tká  a 
retikulohistiocytární systém 

D 76.0  

P ehled diagnóz podléhajících onkologickému hlášení je uveden v p íloze . 1. 
Onemocn ní podléhající onkologickému hlášení jsou dále souhrnn  ozna ována

jako zhoubné novotvary (zhoubné nádory) - zkratkou ZN. 
Hlásí se i p ípady histologicky nebo cytologicky neov ené, zjišt né pouze 

klinickým vyšet ením, eventuáln  zobrazovacími vyšet ovacími metodami. 
Rovn ž tak se hlásí p ípady nádorového onemocn ní zjišt né p i úmrtí 

nemocného, kdy údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci a diagnóza ZN je 
uvedena až na formulá i „List o prohlídce mrtvého“.   
(Jedná se o tzv. p ípady DCO = death certificate only.) 

Hlásí se také p ípady ZN zjišt né až p i provedení pitvy. 
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Hlásí se onemocn ní zjišt ná u osob se státním ob anstvím R a u cizinc
s povolením k trvalému nebo dlouhodobému (vízum nad 90 dní) pobytu v R.

4. Kdo má povinnost hlásit 

Je to každé zdravotnické za ízení, které stanovilo diagnózu (1. ást (modrá) 
formulá e „Incidence a lé ba zhoubného novotvaru“), a každé zdravotnické za ízení, 
které odpovídá za lé ení (2. ást (žlutá) formulá e „Incidence a lé ba zhoubného 
novotvaru“) a dispenzarizaci (Kontrolní hlášení novotvaru) onemocn ní ze skupiny 
diagnóz zhoubné novotvary (jsou to kódy C00-C97, D00-D09, D37-D48 a D76.0 
z Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a p idružených zdravotních problém , ve 
zn ní 10. decenální revize - dále jen MKN-10). 

 Hlášení „Incidence a lé ba zhoubného novotvaru“ je t eba vyplnit a p edat
(z osobních údaj  pacienta se p enáší pouze rodné íslo) na p íslušné spádové 
pracovišt  NOR do jednoho m síce (1. ást formulá e „Incidence a lé ba zhoubného 
novotvaru“) a do osmi m síc  (2. ást formulá e „Incidence a lé ba zhoubného 
novotvaru“) od data stanovení diagnózy . 

5. Jakým zp sobem se hlásí zhoubný novotvar 

5.1 Hlášení 

Hlášení se podává na formulá i „Incidence a lé ba zhoubného novotvaru“ (dále 
jen Hlášení). Vypln né Hlášení (verze 2006/02) je sou ástí zdravotnické 
dokumentace zdravotnického za ízení, kterému je uložena povinnost jej vyplnit a je 
podkladem pro pracovišt  NOR pro zavedení definovaného seznamu položek do 
centrální databáze NOR prost ednictvím webové aplikace. 

Povinné Hlášení se vypl uje pr pisovou formou ve složce t í nebo dvou list .
Léka , kterému je legislativn  uložena povinnost oznámit diagnostikovaný nebo 
lé ený zhoubný novotvar vypl uje siln  orámovanou ást tiskopisu. Kódy vn
ráme ku doplní pracovišt , které vkládá data do centrální databáze NOR. 

Údaje je t eba vyplnit strojem nebo iteln  rukou h lkovým písmem, p ípadn
vytisknout z informa ního systému za použití po íta e.

Zdravotnické pracovišt  vyplní Hlášení dle t chto pokyn . Není-li však Hlášení 
vypln no úpln  nebo správn , je hlásící zdravotnické pracovišt  povinno samo 
neprodlen  zajistit dopln ní nebo opravu údaj  na Hlášení, nebo zdravotnickému 
za ízení pov enému vkládáním dat do registru (pracovišti NOR) poskytnout všechny 
informace, které mu dopln ní nebo opravu Hlášení umožní. 

5.2 Zdravotnické pracovišt , které diagnostikovalo zhoubný novotvar 

Vyplní trojmo 1. ást Hlášení. Do jednoho m síce od data stanovení diagnózy 
odešle originál na adresu spádového pracovišt  Národního onkologického registru 
podle místa trvalého bydlišt  pacienta, u n hož byl nádor zjišt n a první kopii na 
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adresu zdravotnického pracovišt  zodpov dného za lé bu. Druhá kopie z stane na 
pracovišti, které diagnostikovalo novotvar jako sou ást zdravotnické dokumentace. 

Pokud byl zhoubný novotvar diagnostikován na základ  provedené operace, byl 
zjišt n na základ  pitvy nebo je hlášen na základ  diagnózy uvedené na Listu 
o prohlídce mrtvého (DCO) vyplní pracovišt , které diagnostikovalo zhoubný 
novotvar i tomu odpovídající položky ve druhé ásti Hlášení. 

5.3 Zdravotnické pracovišt  zodpov dné za lé bu

Vyplní dvojmo 2. ást Hlášení. Do osmi m síc  od data stanovení diagnózy (tj. 
7 m síc  od vypln ní 1. ásti Hlášení diagnostikujícím pracovišt m) odešle originál 
na adresu spádového pracovišt  Národního onkologického registru podle místa 
trvalého bydlišt  pacienta a kopie z stane na hlásícím pracovišti jako sou ást
zdravotnické dokumentace. 

Toto pracovišt  zodpov dné za lé bu m že, v p ípad  pot eby, zm nit (krom
rodného ísla pacienta a pracovišt , které diagnostikovalo zhoubný novotvar), i údaje 
již d íve vypln né pracovišt m, které diagnostikovalo zhoubný novotvar v 1. ásti 
Hlášení.  

5.4 Používané klasifikace 

P i vypl ování Hlášení a Kontrolního hlášení (KH) je nutno vycházet z klasifikací 
platných v eské republice: 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a p idružených zdravotních 
problém  - desátá revize - zkrácen  ozna ovaná jako MKN-10, vydal 
ÚZIS R, v roce 1992. MKN-10 je v R zavedena od 1. 1. 1994 (sd lení SÚ
. 495 ze dne 18. 12. 2003 o vydání MKN-10, ástka 160/2003 Sb.).  

Publikace je b žn  užívána a bývá k dispozici  v každém zdravotnickém za ízení.
Lze ji získat na pracovištích ÚZIS R.

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - 3. vydání, zkrácen
ozna ovaná jako MKN-O-3, vydal ÚZIS R v roce 2004. MKN-O-3 je v R
zavedena od 1. 1. 2005 (sd lení SÚ . 49 ze dne 17. 1. 2005, ástka
11/2005 Sb.)  
MKN-O-3 p edstavuje dvojí klasifikaci s kódovacími systémy jednak pro topografii, 
jednak pro morfologii. Topografický kód popisuje místo p vodu nádoru a používá 
stejné t ímístné a ty místné kategorie (kódy). To umož uje vyšší specificitu pro 
kódování nemaligních nádor , než je možné v MKN-10. Morfologický kód 
popisuje bun ný typ tvo ící nádor a biologickou aktivitu nádoru (popisuje 
charakteristiky nádoru jako takového).  
Publikaci lze získat na pracovištích ÚZIS R nebo na regionálních pracovištích 
NOR R. Elektronická verze této publikace je ke stažení v pdf formátu na 
internetové adrese www.uzis.cz.

TNM klasifikace zhoubných novotvar  - 6. vydání 2002, eská verze 2004 
vydal ÚZIS R, v roce 2004. Šesté vydání TNM klasifikace je v R zavedeno 
od 1. 1. 2005 (sd lení SÚ . 49 ze dne 17. 1. 2005, ástka 11/2005 Sb.).  
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TNM je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na ur ení t í
složek: T - rozsah primárního nádoru, N - nep ítomnost i p ítomnost a rozsah 
metastáz v regionálních mízních uzlinách, M - nep ítomnost i p ítomnost 
vzdálených metastáz.  
Publikaci lze získat na pracovištích ÚZIS R nebo na  krajských pracovištích 
NOR R. Elektronická verze této publikace je ke stažení v pdf formátu na 
internetové adrese www.uzis.cz.

5.5 Formy zápisu 

P i vypl ování tiskopisu se kombinují t i r zné formy zápisu. Proto je t eba
vypln ní v novat pozornost. 

1. zp sob - umož uje výb r a zápis jen jedné položky 

P íklad:  1      � zam stnanec

U t chto  údaj , se do obdélní ku � u jednoho vybraného kódu vepíše k ížek.

2. zp sob - umož uje výb r a zápis více položek 

P íklad:  01    � chirurgická

U položek, které mají dvouciferný kód (01, 02, 04, 08, atd.) a text psaný kurzívou 
je možno k ížkem v obdélní ku � ozna it všechny v úvahu p icházející možnosti. 

U t chto položek pracovišt  NOR zaškrtnuté kódy s ítá a jejich sou et zapíše do 
pole mimo siln  orámovanou ást 

3. zp sob - výb r kód  není na tiskopise p edem p ipraven
P íklad:  rodné íslo, datum, diagnóza, klasifikace 

Ve všech t chto p íkladech se do p edtišt ných rubrik zapisují písmena nebo ísla
z p edepsaných klasifikací nebo íselník  (diagnóza, morfologie) nebo textové 
et zce (název diagnózy, název za ízení a odd lení, kde byla provedena lé ba).

6. Popis obsahu jednotlivých sledovaných údaj

6.1 I. ást Hlášení  

Tuto mod e podtišt nou ást vypl uje zdravotnické pracovišt , které novotvar 
diagnostikovalo. Krom  razítka na Hlášení uvede svoji identifikaci: 

I   - identifika ní íslo právního subjektu jehož je sou ástí
P Z -  po adové íslo za ízení v rámci právního subjektu 
P DP - po adové íslo detašovaného pracovišt
ODD - dvoumístný kód odd lení
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Rodné íslo
Rodné íslo je základním identifika ním znakem pacienta. Je t eba jej vyplnit 

p esn  a úpln ! Nezam ovat s íslem pojišt nce!
U ob an eské republiky se vypl uje p esn  podle ob anského pr kazu nebo 

podle jiného identifika ního dokladu. 
U osob narozených do 31. 12. 1953 je rodné íslo devítimístné, desáté místo se 

nevypl uje - z stává mezera. Osoby narozené od 1. 1. 1954 mají rodné íslo
desetimístné.
Pozn.: Hlášení rodných ísel u cizinc :
 Hlášení se podává u cizinc  s povolením k trvalému nebo dlouhodobému 

(vízum nad 90 dní) pobytu! U cizinc  s trvalým pobytem v eské republice se 
vypl uje p esn  tak, jak je zapsáno v povolení k trvalému pobytu v eské 
republice. Není-li možno rodné íslo u cizince s trvalým nebo dlouhodobým 
pobytem v R zjistit, vytvo í se výjime n  podle data narození: koncové 
dvoj íslí roku narození, m síce narození - u žen s p ipo tením konstanty 50, 
dne narození, a za lomítkem se uvede 999 nebo 9999).  

Pohlaví - vybere se kód (M nebo Ž) uvedený na formulá i.

Trvalé bydlišt
Do registru se z  údaj  bydlišt  zavede pouze kód obce. 
Vyplní se název obce (osady) a název okresu, do n hož obec (osada) trvalého 

bydlišt  p ísluší.
íslo obce: 
Šestimístný íselný kód p id lený SÚ. P i vkládání dat on-line do webové 

aplikace se kód nabídne podle íselníku SÚ.
U cizinc , kte í mají v R trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, 

na zvláštní víza, s p iznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se 
trvalé bydlišt  vypl uje stejn  jako u tuzemc .

U osob s eským ob anstvím, které dlouhodob  (vízum nad 90 dní) pobývají 
mimo R se místo kódu obce uvede konstanta 999999. 

U bezdomovc  se místo kódu obce uvede konstanta 888888.  

Sociální postavení
Ozna í se p íslušná sociální skupina, aktuální v dob  zjišt ní onemocn ní.

1 - zam stnanec (osoba v pracovním pom ru k ur itému právnímu subjektu) 
2 - samostatn  pracující (na živnostenský list, povolání na I  nebo jinou registraci)
3 - nepracující (dít , žák, student, d chodce, v domácnosti, na mate ské dovolené) 
4 - nezam stnaný (ob an, který ztratil zam stnání, je registrován ú adem práce a má  

ádné bydlišt )
5 - bezdomovec (bez zam stnání a trvalého nebo p echodného bydlišt )
9 - neznámo 
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Stav (žijící)
Z možností uvedených na formulá i se vybere kód vyjad ující rodinný stav 

pacienta v dob  zjišt ní onemocn ní.
osoba žijící: 
1 - v rodin  (pop . ve spole né domácnosti) 
2 - osamocen
9 - neznámo 

Zem  p vodu
Slovn  se uvede název státu (pop . sv tadílu), ze kterého se pacient p ist hoval.

Pokud se nejedná o migrující osobu, napíše se R.
Zdravotnické za ízení nebo spádové pracovišt  NOR zavede do registru kód podle 

íselníku Geonom (klasifikace zemí - viz SÚ www.czso.cz). 

Zjišt no p i
Ozna í se jedna z uvedených možností.
Skríning se vyzna í pouze tehdy, jedná-li se o standardizovanou plošnou metodu 

(nap . hemocult u kolorekta, mamografie u rizikových v kových skupin nebo skríning 
d ložního ípku).

Preventivní prohlídkou se rozumí onemocn ní zjišt né p i standardní preventivní 
léka ské prohlídce provád né praktickým léka em (všeobecným nebo gynekologem) 
nebo zjišt né v l žkovém za ízení p i vstupním vyšet ení pacienta k hospitalizaci. 

1 - skríning 
2 - preventivní prohlídka (kód se používá byl-li nádor zjišt n aktivní inností

léka e, bez výrazné symptomatologie ze strany nemocného) 
3 - klinicky manifestní - nemocný má jasné p íznaky vedoucí k nádorovému 

onemocn ní
4 - pitva 
5 - jiný zp sob (zaškrtne se i v p ípad , že se jedná o DCO) 
9 - neznámo, neudáno 

Datum 1. návšt vy léka e
Uvede se den, m síc a rok prvního kontaktu pacienta s léka em, kdy nemocný 

vyhledá léka e z d vodu p íznak  následn  zjišt ného nádorového onemocn ní
(nap .: 01072001, tj. ve tvaru den, m síc, rok - DDMMRRRR). 

Datum se nevypl uje u p ípad  zjišt ných p i pitv  a u p ípad  zjišt ných pouze 
p i úmrtí - dle Listu o prohlídce mrtvého, DCO.

Datum stanovení diagnózy 
Datum stanovení diagnózy = datum stanovení histologie (výjimka CNS). 
U p ípad  histologicky neov ených je rozhodující datum poslední lé ebné 

rozvahy.
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U p ípad  zjišt ných pitvou (kód 64) a DCO (kód 99) se do této položky uvede 
datum úmrtí. 

Uvede se den, m síc a rok stanovení diagnózy (nap .: 03072001, tj. ve tvaru den, 
m síc, rok - DDMMRRRR).

Kou ení
Kou ením se rozumí konzumace tabákových výrobk . Uvádí se stav aktuální 

v dob  zjišt ní onemocn ní.
1 - ano - pacient pravideln  kou í
2 - ne  - nikdy v život  nekou il, kou í zcela výjime n
3 - bývalý ku ák - v uplynulém roce i déle nekou il, p edtím byl ku ák
9 - neznámo 

Lateralita (za diagnózu) 
Ozna í se p íslušná položka. Lateralita se vyzna uje u párových orgán  p i

primárním nádoru. 
V p íloze . 1 je uveden p ehled diagnóz podléhajících onkologickému hlášení 

s ozna ením t ch diagnóz, u nichž se lateralita udává. 
1 - vpravo 
2 - vlevo 
3 - oboustrann
4 - odpadá 
9 - neznámo 

Vysv tlivky pro kódování ur itých p ípad :
Kód 4 - odpadá - se uvede u nepárových orgán ,
Kód 9 - neznámo - se uvede, není-li u párových orgán  lateralita známa. 

K diagnóze vedla tato vyšet ení
Položka vyjad uje diagnostickou jistotu. Vyzna í se všechna vyšet ení, která byla 

provedena pro stanovení diagnózy a její ov ení.
Pro p esné stanovení rozsahu nádoru (TNM klasifikace a stadium) jsou pro 

jednotlivé diagnózy p edepsána konkrétní vyšet ení. Vý et p edepsaných vyšet ení
pro danou diagnózu (lokalizaci) je uveden v publikaci TNM klasifikace zhoubných 
novotvar . Nejv tší váhu pro stanovení diagnózy má morfologické ov ení (histologie 
a cytologie). 

00 - klinicky jasné (nemocný má klinicky manifestní p íznaky, které vedou 
k nádorovému onemocn ní)

01 - histologie 
02 - operace (v etn  diagnostické) 
04 - cytologie (zahrnuje vyšet ení bun k získaných z primárních i

sekundárních lézí, v etn  vyšet ení tekutin získaných p i punkcích, v etn
vyšet ení periferní krve a kostní d en )

08 - RTG, zobrazovací metody 
16 - endoskopie 



Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 

12 / 46

32 - laboratorní vyšet ení (biochemické, imunologické, ……), markery  
64 - pitva (nádor nebyl za života nemocného diagnostikován, zjišt n až pitvou) 
99 - DCO (nepat í sem p ípady s diagnózou zjišt nou p i pitv )

Vysv tlivky ke kódování vybraných p ípad :

Endoskopie + operace (jde-li o operaci provedenou touto technologií). 
Endoskopie + histologie (jde-li o diagnostiku). 
Operace + histologie (p i klasicky provád né operaci). 
Punkce kostní d en  = cytologie, histologie. 
Kód 00 - kód se nekombinuje s žádným jiným kódem! 
Kód 64 - pitva - dg. stanovena na základ  pitvy se užívá v p ípad , kdy 
nádor nebyl za života nemocného diagnostikován a byl zjišt n až pitvou. 
Kód se nekombinuje s žádným jiným kódem této položky.
Kód 99 - DCO - „Death Certificate Only“ - diagnóza ZN stanovena pouze na 
základ  Listu o prohlídce mrtvého, kód se nekombinuje s žádným jiným 
kódem.

Diagnóza
Diagnóza se vypl uje slovn  ( esky nebo latinsky) v co nejp esn jší form .

Kód MKN-10 (Statistická zna ka diagnózy)
V kolonkách pro statistickou zna ku diagnózy se uvede alfanumerický kód podle 

MKN - 10. Kód se vypl uje ty místný. Pouze u položek, kde se íslice na tvrtém 
míst  neuvádí, se vyplní kód trojmístný. V tomto p ípad  místo pro tvrtý znak 
z stane nevypln no.

Morfologie (hist., cyt.) 
Zaškrtne se polí ko (hist., cyt.), na základ  jakého vyšet ení (histologie, cytologie) 

byl nádor ov en.
Slovní popis nálezu, kód topografie a kód morfologie uvedené v tomto ádku se 

vztahují vždy k zaškrtnutému vyšet ení vlevo. 

Histologie
Uvede se slovní vyjád ení histologického nálezu a do kolonek na pravé stran

ádku kódy klasifikace MKN-O-3 (topografie a morfologie), zjišt né histopatologickým 
vyšet ením.

Kód klasifikace MKN-O-3 by m l být sou ástí každého histopatologického 
nálezu. Bývá uveden zpravidla na konci popisu. Není-li kód uveden, vyhledá se 
a doplní podle p íru ky Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 3. vydání 
(MKN-O-3), eský p eklad: ÚZIS R, 2004. 
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Úplný kód klasifikace MKN-O-3, zjišt né histopatologickým vyšet ením (kód 
histopatologického nálezu) se skládá ze dvou ástí: kódu topografie - T a kódu 
morfologie (histologie) - M.

P íklad úplného zápisu kódu zjišt ného histopatologickým vyšet ením, které 
v patologii umož uje používat topografický kód pro lokalizace primární i jiné v etn
metastatických:

Topografie T C 5 0 4 Morfologie M 8 5 0 0 3 2 

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C50.4 s morfologickým 
kódem M-8500/32 znamená infiltrující duktální karcinom prsu, lokalizovaný v zevním 
horním kvadrantu, v klasifikaci MKN-10 odpovídá C50.4. 

Topografie T C 4 2 1 Morfologie M 9 8 0 1 3 9 

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C42.1 s morfologickým 
kódem M-9801/39 znamená akutní leukémii, NS (nediferencovaná leukémie), 
diagnostikovanou vyšet ením kostní d en , v klasifikaci MKN-10 odpovídá C95.0.  

Topografie T C 4 2 0 Morfologie M 9 8 0 1 3 9 

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C42.0 s morfologickým 
kódem M-9801/39 znamená akutní leukémii, NS (nediferencovaná leukémie), 
diagnostikovanou vyšet ením krve, v klasifikaci MKN-10 tedy odpovídá C95.0. 

Topografie T C 1 6 8 Morfologie M 9 6 7 3 3  

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C16.8 s morfologickým 
kódem M-9673/3 znamená lymfom pláš ové zóny, s jistotou primárn  vycházející ze 
žaludku (vzácný p ípad), nyní lokalizovaný na hranicích topografických oblastí 
vymezených v MKN-O-3 (p esahující léze). V klasifikaci MKN-10 nej ast ji odpovídá 
C83.0, C83.1, C83.9. 

Topografie T C 1 6 8 Morfologie M 9 6 7 3 9  

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C16.8 s morfologickým 
kódem M-9673/9 znamená lymfom pláš ové zóny, lokalizovaný na hranicích 
topografických oblastí vymezených v MKN-O-3 (p esahující léze) p i nejistot , zda se 
jedná o primární nádor žaludku nebo o projev ší ení z primárního ložiska v jiné 
lokalizaci (v tšinou z lymfatické uzliny). V klasifikaci MKN-10 nej ast ji odpovídá 
C83.0, C83.1, C83.9. 

Topografie T C 1 6 8 Morfologie M 9 6 7 3 6  

V klasifikaci MKN-O-3 kombinace topografického kódu C16.8 s morfologickým 
kódem M-9673/6 znamená lymfom pláš ové zóny, lokalizovaný na hranicích 
topografických oblastí  vymezených v MKN-O-3 (p esahující léze) p i jistot , že se 
o projev ší ení z primárního ložiska v jiné lokalizaci (v tšinou z lymfatické uzliny). 
V klasifikaci MKN-10 nej ast ji odpovídá C83.0, C83.1, C83.9. 
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Topografický kód (ozna ený na histopatologických nálezech jako T) udává 
v histopatologických nálezech nejen lokalizaci nádoru, ale i lokalizace ostatní, v etn
metastatických. Je velmi podobný kódu diagnózy, v ad  p ípad  má s kódem 
diagnózy shodnou podobu, není zde však kódem pro diagnózu! Není-li lokalizace 
primárního kódu známa, uvádíme pro pot eby NOR pro topografii kód C80.9. 
V n kterých p ípadech se tedy m ní topografický kód uvedený patologem. 
P íklad: T-C50.4 -  ozna uje horní zevní kvadrant prsu 

T-C42.1 -  ozna uje kostní d e
T-C16.8 -  pro morfologii 95903 a dg. C85.9 znamená, že maligní 

difúzní lymfom, NS se nachází na p ední st n  žaludku, 
NS a je diagnostikován jako ne-Hodgkin v lymfom, jiných 
a neur ených tvar , typ NS 

Morfologický kód (ozna ovaný jako M) je v úplné podob  šestimístný. 
P ípady histologicky neov ené se kódují íslicemi 3333/3. Poslední místo je 

prázdné.

První ty i íslice (p ed lomítkem) vyjad ují mikroskopickou charakteristiku 
nádoru.

P íklad: U kódu M-8140/32 udávají íslice  8140, že se jedná o nádor vycházející 
(odvozený) ze žlázovitého epitelu. 

íslice na pátém míst (za lomítkem) ozna uje kód biologického chování 
novotvaru.
Mohou zde být uvedeny íslice:

1 - nádor nejistého biologického chování, nejisto, zda benigní i maligní
2 - novotvar in situ (intraepiteliální, neinfiltrující, neinvazivní) 
3 - nádor maligní, primární lokalizace  
6 -  maligní, metastatický (kód lokalizace metastázy) 
9 - maligní, kdy není jisté, zda v dané lokalizaci jde o nádor primární nebo 

metastatický (používá se výjime n )

íslice na šestém míst  udává stupe  histopatolologické diferenciace = 
grading.

Pokud diagnóza udává dva r zné stupn  pro grading nebo diferenciaci, má se 
použít vyšší íslo kódu pro grading. (Podle toho bude „st edn  diferencovaný 
dlaždicobun ný karcinom se špatn  diferencovanými okrsky“ vyjád en kódovým 
íslem „3“ pro grading.) 

Stupe  diferenciace m že být popsán jako:
1 - dob e diferencovaný,
2 - st edn  (mírn ) diferencovaný 
3 - špatn  (slab , málo) diferencovaný  
4 - nediferencovaný (anaplastický) 
9 - se udává tehdy, není-li stupe  diferenciace ur en, není-li znám nebo je 

nepoužitelný 
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U nep esn  za azených lymfoidních leukemií a lymfom  se íselný kód na 6. míst
používá k vyjád ení jejich p íslušnosti k T- resp. B bun né ad . Uvádí se zde: 

5 - pro bun nou adu T (T-bu ky)
6 - pro bun nou adu B (B-bu ky, pre-B, B-prekurzor) 
7 - null cell, non-T non-B  
8 - pro NK bu ky
9 - p ípady, kdy bun ný typ (p íslušnost k T nebo B ad ) není ur en, je neudán 

nebo je-li nepoužitelný 
P ípady za azené dle Klasifikace WHO hemopoetických a lymfoidních nádor  kód 

na 6. míst  nevyžadují. P ípady histologicky neov ené se kódují íslicemi 3333/3.

Cytologie
Uvede se slovní vyjád ení cytologického nálezu. 
Na pravé stran ádku jsou kolonky pro kód klasifikace MKN-O-3. Platí stejná 

klasifikace i pravidla jako pro vyšet ení histologické. Je nutno mít na z eteli omezení 
daná touto vyšet ovací metodou (v tšinou nelze stanovit novotvar in situ, nelze 
stanovit grading).

Na 5. míst  kódu morfologické klasifikace podle cytologie lze uvád t íslice 2, 3,
(p íp. 6, 9). Kód 1 je vyhrazen pro dg. (MKN-10) D37 - D44. 

Položka na šestém míst  se vypl uje pouze u nep esn  za azených lymfoidních 
leukemií a lymfom , používá se k vyjád ení jejich p íslušnosti k bun né ad .
Uvádí se zde:

5 - pro bun nou adu T (T-bu ky)
6 - pro bun nou adu B (B-bu ky, pre-B, B-prekurzor) 
7 - žádná ada - u p ípad  null cell, non-T, non-B
8 - pro NK bu ky
9 - p ípady, kdy bun ný typ (p íslušnost k T nebo B ad ) není ur en, je neudán 

nebo je-li nepoužitelný 
P ípady za azené dle Klasifikace WHO hemopoetických a lymfoidních nádor  kód 

na 6. míst  nevyžadují. P ípady cytologicky neov ené se kódují íslicemi 3333/3. 

TNM systém
Podrobný výklad je uveden v publikaci TNM klasifikace zhoubných novotvar ,

6. vydání 2002, eská verze 2004, vydal ÚZIS R v roce 2004. Šesté vydání TNM 
klasifikace je v R zavedeno od 1.1.2005. Zde uvádíme pouze stru ný souhrn 
základních pravidel. 

Rozsah nádorového onemocn ní se u p evážné v tšiny nádorových lokalizací (ne 
však u všech!) uvádí pomocí klasifikace TNM. Jedná se o mezinárodn  zavedený 
klasifika ní systém pro popis anatomického rozsahu nemocí je založen na ur ení t í
složek:

T - rozsah primárního nálezu 
N - nep ítomnost i p ítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách 
M - nep ítomnost i p ítomnost vzdálených metastáz 
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TNM se používá u morfologicky ov ených nádor . U konkrétního p ípadu se 
rozsah nádoru zjistí dle p edepsaných vyšet ení, pat í sem klasifikování p i zjišt ní
pitvou (nález  klinických, laboratorních, rentgenových, endoskopických) a oklasifikuje 
se podle zavedeného klasifika ního systému. 

K ur ení kód  TNM jsou stanovena p esná kritéria. Nejsou-li všechna p edepsaná
kritéria spln na, používá se kódu X. Kód X p edpokládá, že nejsou žádné klinické 
známky ší ení nádoru a další vyšet ení, zejména zobrazovací, nebyly zajišt ny. Kód 
X by m l být používán velmi uvážliv .

P i použití kódu X lze stadium onemocn ní jen ve výjime ných p ípadech ur it (M+ 
vždy jde o stadium 4). 
Pro každou lokalizaci existují dv  klasifikace: 

TNM klasifikace (p edlé ebná klinická klasifikace) 
Je založena na nálezech získaných p ed lé bou. Nálezy se získají na podklad

klinického vyšet ení, zobrazovacích vyšet ovacích metod, endoskopie, biopsie, 
chirurgické explorace a ostatních p íslušných vyšet ení.

pTNM klasifikace (patologická, poopera ní histopatologická klasifikace)
Vedle výše uvedené TNM (tzv. p edlé ebné klinické) klasifikace existuje též pTNM 

- tzv. patologická poopera ní histopatologická klasifikace. Je založena na 
p edlé ebných nálezech dopln ných nebo pozm n ných dalšími nálezy, jež byly 
získány p i operaci a mikroskopických vyšet eních. Kategorie pT, pN a pM se pro 
jednotlivé diagnózy (lokalizace) mohou lišit a jsou uvedeny rovn ž v publikaci TNM 
klasifikace zhoubných novotvar .

Kategorie TNM a pTNM se ozna ují íslicemi (zpravidla 0 - 4), v n kterých
p ípadech se konkrétní kategorie ješt  dále d lí na podkategorie, zde se krom
íslice uvádí i písmeno. Zápis má podobu nap . T1, N0, M0, T2a, N1a, M1a apod. 

T 1   N 0  M 0  

T 2 a  N 1 a M 1 a 

Novotvar in situ Tis se v tiskopise ozna uje symbolem „is“ - tzn. 

T I S  N 0  M 0  

Platné znaky: 
T, pT - X, is, isD (SD - DCIS), isL (SL - LCIS), isP (SP - Paget), a, 1, 1m (1mic),1a, 1a1, 
1a2, 1b, 1b1, 1b2, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, mezera (pro 
p ípady, kde podle topografie a morfologie se nepoužívá TNM klasifikace).
N, pN - X, 0, 1, 1m (1mic), 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, mezera (pro p ípady, kde 
podle topografie a morfologie se nepoužívá TNM klasifikace).
M, pM - X, 0, 1, 1a, 1b, 1c, mezera (pro p ípady, kde podle topografie a morfologie se 
nepoužívá TNM klasifikace).
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Další položky TNM klasifikace popisují: 
velikost nádoru (Tmm, pTmm) - uvádí se v mm na jedno desetinné íslo,
po et vyšet ených uzlin (pNvyš.) a 
po et pozitivních uzlin (pNpoz).
Nelze-li stanovit rozsah nádorového postižení nebo informace o rozsahu nádoru 

nejsou zjistitelné, uvede se u p íslušné kategorie symbol „X“. Zápis má pak podobu 
nap . T1b, NX, M0. Symbol „X“ se však používá výjime n .

TNM klasifikace a stadium se stanoví dle zdravotnické dokumentace pacienta 
(nálezy diagnostických vyšet ení, opera ní nález, kompletní histopatologický nález, 
pitevní protokol). 

Symbol  y 
Symbol y - neoadjuvantní lé ba je zaškrtávací položka. 
V p ípadech, kdy je klasifikace provedena v pr b hu po áte ní multimodální lé by

nebo po ní, se kategorie pTNM ozna í zaškrtnutím p ed azeného polí ka
ozna eného písmenem y. Kategorie ypTNM klasifikuje aktuální rozsah nádoru 
v dob  vyšet ení. Kategorizace y není hodnocením rozsahu nádoru p ed
multimodální lé bou.

Sentinelová mízní uzlina - sn
Sentinelová mízní uzlina je první mízní uzlina, do které je odvád na mízní drenáž 

z primárního nádoru. Obsahuje-li metastatický nádor, ukazuje to na to, že ostatní 
mízní uzliny mohou být postiženy nádorem. Neobsahuje-li metastatický nádor, pak 
ostatní mízní uzliny nebudou pravd podobn  nádorem postiženy. V n kterých 
p ípadech m že být více než jedna sentinelová mízní uzlina. 
P i vyšet ení sentinelové mízní uzliny jsou používána tato ozna ení:

X - nestanovena 
0 - negativní 
1 - pozitivní 

Izolované nádorové bu ky - ITC 
Izolované nádorové bu ky (isolated tumour cells) jsou jednotlivé nádorové bu ky

nebo malé shluky bun k velikosti nejvýše do 0,2 mm, jež jsou zpravidla detekovány 
imunohistochemickými nebo molekulárními metodami, které však mohou být ov eny 
HE barvením. ITC zpravidla nevykazují známky metastatické aktivity (nap . proliferaci 
i reakci stromatu) ani penetraci do st n cévních a mízních splav . P ípady s ITC 

v mízních uzlinách by m ly být klasifikovány jako N0, resp. jako M0. Totéž se týká 
p ípad  s nálezy nazna ujícími p ítomnost nádorových bun k nebo jejich sou ástí
nemorfologickými technikami, jako je cytoflowmetrie nebo DNA analýza. 

stanoveny  - pole se proškrtne  (v elektronickém rozhraní = „A“) 
nestanoveny - pole z stane prázdné (v elektronickém rozhraní = „N“) 
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Riziková kategorie (jen pro trofoblast)  - R
Rizikové faktory: v k, typ p edchozího t hotenství, interval od p edchozí gravidity, 

hCG p ed lé bou, rozm r nejv tšího nádoru, lokalizace metastáz, po et metastáz 
a p edchozí lé ba. Tyto faktory jsou zahrnuty do stanovení prognostického skóre, 
které rozd luje p ípady do kategorií s nízkým (skóre 7 nebo mén ) a vysokým (skóre 
8 a více) rizikem. 

X - neznámá 
N - nízká 
V - vysoká 

Sérové nádorové markery (jen u varlat)  - S
U tohoto onemocn ní je asto p ítomno zvýšení sérových nádorových marker ,

v etn  alfafetoproteinu (AFP), humánního choriogonadotropinu (hCG) 
laktátdehydrogenázy (LDH). Sérové nádorové markery se odebírají ihned po 
orchiektomii. Jsou-li nádorové markery zvýšené, k posouzení zvýšených hodnot by 
se vyšet ení po orchiektomii m lo provést opakovan , v závislosti na normálním 
odbourávání AFP (polo as je 7 dní) a hCG (polo as je 3 dny). S-klasifikace je 
založena na nejnižších hodnotách hCG a AFP po orchiektomii. 

X     - nejsou k dispozici nebo nebyly provedeny 
0     -  jsou v mezích normálních hodnot 

 LDH  hCG (mIU/ml)  AFP 
1     - < 1,5 x N a < 5 000 a < 1 000 
2     - 1,5 - 10 x N nebo 5 000 - 50 000 nebo 1 000 - 10 000 
3     - > 10 x N nebo > 50 000 nebo > 10 000 

N je horní hranice normálu pro LDH 

Klinické stadium onemocn ní
D lení na klinická stadia vychází z TNM klasifikace a je uvedeno pro jednotlivé 

diagnózy v publikaci TNM klasifikace zhoubných novotvar . Podle celkového 
rozsahu jsou nádorová onemocn ní d lena zpravidla do ty  stadií (I - IV), 
u n kterých stadií ješt  dále do podskupin (nap . stadium IA, IB, IC). Písmeno 
podskupiny se p ipisuje k položce p íslušného stadia. 

0 -  stadium 0  
stadium 0a a 0s pro urologické dg. 

1 -  stadium I 
2 -  stadium II 
3 -  stadium III 
4 -  stadium IV 
6 -  metastázy u nádoru neznámé primární lokalizace
7 -  neuvádí se 
9 - neznámo 
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Vysv tlivky ke kódování vybraných p ípad :
Kód 0 - stadium 0 - se ozna uje  novotvar in situ (klasifikuje se Tis, N0, M0) 
 - stadium 0a a 0is  - novotvary mo ového ústrojí 

Kód 6 - metastázy p i nádoru neznámé primární lokalizace se ozna í tehdy, není-li 
možno stanovit diagnózu primárního nádoru (jedná se zpravidla o dg. C76 - C80) 

Kód 7 - stadium se neuvádí, vyzna í se u t ch dg. (lokalizací), kde není TNM 
klasifikace a/nebo stadium zavedeno (viz publikace TNM klasifikace zhoubných 
novotvar ).

Kód 9 - stadium neznámo se uvede tehdy, kdy u dané diagnózy (lokalizace) je 
TNM klasifikace a/nebo stadium zavedeno, ale rozsah nelze zjistit (nap . TX, NX, 
MX)

Kódy  0, 1, 2, 3, 4 - íselné kódy stadia u n kterých diagnóz mohou být up esn ny
pomocí kód  a, b, c, is. íselné kódy se uvád jí v 1. poli, alfabetické ve 2. poli. 

Platné kódy pro stadium:
0, 0a, 0is, 1, 1a, 1a1, 1a2, 1b, 1b1, 1b2, 1c, 1s, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 
4c, 4d, mezera (pro p ípady, kde podle topografie a morfologie se nepoužívá TNM klasifikace).

Onemocn ní
Ozna í se jedna z následujících možností: 

1 - lokalizované (svým charakterem odpovídá I. a II. stadiu) 
2 - pokro ilé (svým charakterem odpovídá III. a IV. stadiu)
9 - neznámo
Vypl uje se v souladu s pravidly doporu enými ENCR p edevším tam, kde se 

stadium nestanovuje nebo nebylo možné jej jednozna n  ur it.
V p ípad  DCO nebo stanoveno na základ  pitvy se nevypl uje.

Datum hlášení 
Uvede se datum uzav ení I. diagnostické ásti Hlášení (nap .: 01072006, tj. ve 

tvaru den, m síc, rok - DDMMRRRR). 

Upozorn ní:
Pokud zdravotnické za ízení, které diagnostikovalo zhoubný novotvar hlásí 
novotvar  zjišt ný na základ  pitvy nebo DCO, je nutno doplnit též údaje 
o úmrtí (p í iny, datum, pitva, pop . i po et novotvar  u téhož nemocného).
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6.2 II. ást Hlášení 

Tuto žlut  podbarvenou ást vypl uje zdravotnické pracovišt  zodpov dné za 
lé bu. Na Hlášení uvede svoji identifikaci: 

I   - identifika ní íslo právního subjektu jehož je sou ástí
P Z -  po adové íslo za ízení v rámci právního subjektu 
P DP - po adové íslo detašovaného pracovišt
ODD - dvoumístný kód odd lení

Upozorn ní:
Protože je nutno v centrální databázi NOR spojit data z první i druhé ásti 
Hlášení, musí i zdravotnické pracovišt  zodpov dné za lé bu vyplnit povinn
tyto údaje z první mod e podbarvené ásti Hlášení: 

rodné íslo pacienta, 
I , P Z, P DP a ODD pracovišt , které diagnostikovalo zhoubný novotvar, 
datum stanovení diagnózy. 

Je nutno zkontrolovat, zda souhlasí s údaji, které uvedlo na Hlášení 
zdravotnické pracovišt , které novotvar diagnostikovalo. 

Lé ebný postup navržený pracovišt m zodpov dným za lé bu
Vypl uje zdravotnické pracovišt  zodpov dné za lé bu. Lé ebný postup se 

u nádorových onemocn ní stanovuje poté, co je proveden diagnostický záv r - 
zahrnující  ur ení primární lokalizace nádoru, histologický typ a rozsah onemocn ní
(TNM, klinické stadium). P ihlíží se k v ku nemocného, celkovému stavu 
a p idruženým chorobám. Jedná se zde o údaje tzv. primární lé by (tj. lé by prvotn
zjišt ného onemocn ní). Lé ba recidiv i relapsu nádoru se eviduje kontrolním 
hlášením.

Lé ebný postup bývá u zhoubných nádor  zpravidla komplexní. Zahrnuje opera ní
ešení, radioterapii, protinádorovou chemoterapii, p íp. imunoterapii. Indikováno 

m že být použití jen jednoho nebo i více lé ebných zp sob  (nap . samostatná 
operace, samostatná radioterapie, operace + zajiš ovací chemoterapie, p edopera ní
ozá ení + operace + poopera ní ozá ení + chemoterapie, atd.).

Do položky se napíše navržený lé ebný plán, a kdo tento lé ebný postup stanovil 
(název zdrav. za ízení, jméno léka e).

Uvede se typ lé by (operace, chemoterapie, radioterapie a jejich asový sled). 
Bližší charakteristika konkrétní lé by se podrobn ji vyplní v položkách týkajících se 
lé by nádorového onemocn ní.

Položky týkající se lé by nádorového onemocn ní
Vypl ují se údaje o provedené primární lé b : operaci, radioterapii, chemoterapii, 

hormonální terapii, eventueln  jiné protinádorové lé b  (imunoterapie, kryoterapie, 
apod.).
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Lé ba provád ná v pr b hu dalšího vývoje onemocn ní (recidivy, relaps nádoru) 
se zde neuvádí a zaznamenává se až do kontrolních hlášení. 

U nejasných, složit jších nebo nejednozna ných p ípad  se lé ba uvede 
slovn  a položky se nevyzna ují. Dopln ní provede spádové pracovišt  NOR. 

Operace

Opera ní výkon - uvede se slovn  druh operace. 
Neuvádí se zde diagnostické operace nebo operace, které vedly ke stanovení 
diagnózy (ty se uvád jí v modré ásti Hlášení v položce „K dg. vedla tato vyšet ení“

 02 operace).
Uvádí se terapeutické opera ní výkony. 
Zdravotnické za ízení a odd lení - uvede se zdravotnické za ízení, odd lení, pop .
i název pracovišt , na kterém byla operace provedena. 
Datum operace - uvede se datum provedení operace (nap .: 01072006, tj. ve tvaru 
den, m síc, rok - DDMMRRRR). 

Druh operace 
Ozna ením p íslušného pole se volí kód pro po izování do programu. 

1 - extirpace nádoru (konzervativní chirurgický výkon) 
2 - odstran ní orgánu s nádorem (nebo jeho podstatné ásti)
3 - radikální operace s odstran ním regionálních uzlin 
4 - radikální odstran ní uzlin bez zásahu na primární nádor 
7 - pokus a / nebo odleh ovací operace 
9 - neznámo 
0 - neoperován 
V p ípad  prázdného pole a neuvedeného data operace spádové pracovišt  NOR 

po ídí znak “0“. 

Odstran ní nádoru 
Využije se pro p ítomnost nebo nep ítomnost reziduálního nádoru (viz Klasifikace 

TNM).
0 - R0 žádný reziduální nádor 
1 - R1 mikroskopický reziduální nádor (pokud byla provedena reoperace hodnotit 

podle výsledk  2. operace) 
2 - R2 makroskopický reziduální nádor 
3 - nádor ponechán 
9 - neznámo 

Endoskopická operace 
V položce je vyjád eno, zda byla operace provedena endoskopickou metodou. 
1 - ano 
2 - ne 
9 - neznámo 
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Radioterapie
Slovn  se popíše provedená radioterapie (nap . zdroj, technika, dávka). 
Zdravotnické za ízení a odd lení - uvede se odd lení a název pracovišt , na 
kterém byla radioterapie provád na.
Datum zahájení radioterapie - uvede se datum zahájení radioterapie (nap .:
01072001, tj. ve tvaru den, m síc, rok  - DDMMRRRR). 

Druh zá ení
Ozna í se pole všech p íslušných znak .

01 - RTG terapie 
02 - teleterapie Co 60, (Cs 137), Gama n ž
04 - terapie korpuskulárním zá ením 
08 - lineární urychlova
16 - brachyterapie 
32 - terapie otev enými zá i i (nap . ozá ení radiojódem u štítné žlázy – dg. 

C73) provádí pouze odd lení nukleární medicíny) 
00 - neoza ován

Pracovišt  NOR zapíše výsledný kód, který je sou tem ozna ených položek, do 
pole za silnou arou.

V p ípad  prázdného pole a neuvedeného data zahájení radioterapie  spádové 
pracovišt  NOR po izuje znak „00“. 

Forma lé by 
Ozna í se pole p íslušného znaku, po izuje se íslo kódu. 
Pokud byl nádor operován je t eba vyjád it asový vztah k této události, tj. použít 

jeden z kód  1 - 3. 
1 - p edopera ní
2 - poopera ní 
3 - p ed i poopera ní
4 - samostatná (bez operace) 
9 - neznámo, neudáno 
Poznámka:
 forma lé by podle asové vazby k operaci. 

Konkomitance s chemoterapií 
Ozna í se pole p íslušného znaku, po izuje se íslo kódu. 
1 - ano 
2 - ne 
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Chemoterapie
Slovn  se popíše podávaná chemoterapie (nap . chemoterapeutický režim, pop .
jednotlivá cytostatika). 
Zdravotnické za ízení a odd lení - uvede se odd lení a název pracovišt , na 
kterém byla chemoterapie podávána. 
Datum zahájení chemoterapie - uvede se datum zahájení chemoterapie (nap .:
03082001, tj. ve tvaru den, m síc, rok -  DDMMRRRR). 

Forma lé by - ozna í se pole p íslušného znaku. 
Pokud byl nádor operován, je t eba vyjád it asový vztah k této události, tj. použít 

jeden z kód  1 - 3. 
1 - p edopera ní
2 - poopera ní 
3 - p ed i poopera ní
4 - samostatná (bez operace) 
9 - neznámo 
0 - nepodána 
V p ípad  prázdného pole a neuvedeného data zahájení chemoterapie po izuje 

spádové pracovišt  NOR  znak „0“. 

Typ lé by 
Ozna í se pole všech p íslušných znak .

01 - systémová 
02 - regionální 
08 - lokální 

Spádové pracovišt  NOR zapíše výsledný kód, který je sou tem ozna ených
položek, do pole za silnou arou.

Hormonální lé ba
Slovn  se popíše poskytnutá hormonální lé ba (nap . postup a cíle). Neza azuje se 
substitu ní lé ba po strumektomii. 
Zdravotnické za ízení a odd lení - uvede se odd lení a název pracovišt , na 
kterém byla hormonální lé ba provedena. 
Datum zahájení hormonální lé by - uvede se datum zahájení hormonální terapie  
(nap .: 01072001, tj. ve tvaru den, m síc, rok - DDMMRRRR). 
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Druh lé by - ozna í se pole p íslušných znak .
01 - chirurgická (Pokud se provádí hormonální ablace nap . u diagnózy C61 - 

ZN prostaty se orchiektomie nebo u diagnózy C50 se ovarektomie kóduje 
jako hormonální lé ba chirurgická. Hormonální lé bou není výkon 
orchiektomie u diagnózy C62 - ZN varlete) 

02 - medikamentózní 
04 - radia ní
00 - neprovedena 

Spádové pracovišt  NOR zapíše výsledný kód, který je sou tem ozna ených
položek, do pole za silnou arou.

V p ípad  prázdného pole a neuvedeného data zahájení hormonální terapie 
po izuje pracovišt  NOR znak „00“. 

Jiná lé ba
Slovn  se popíše poskytnutá terapie. 
Zdravotnické za ízení a odd lení - uvede se odd lení a název pracovišt , na 
kterém byla  lé ba provedena. 
Datum zahájení jiné lé by - uvede se datum zahájení terapie (nap .: 01072001, tj. 
ve tvaru den, m síc, rok - DDMMRRRR). 
Druh lé by - ozna í se pole všech p íslušných znak .

01 - imunoterapie 
02 - hypertermie 
04 - kryoterapie 
08 - transplantace kostní d en
16 - fotodynamická 
32 - regula ní terapie (lé ba retinoidy a bisfosfonáty) 
64 - jiná (symptomatická, lé ba bolesti) 
00 - neprovedeno 

Spádové pracovišt  NOR zapíše výsledný kód, který je sou tem ozna ených
položek, do pole za silnou arou.

V p ípad  prázdného pole a neuvedeného data jiné terapie po izuje spádové 
pracovišt  NOR znak „000“. 

U nejasných, složit jších nebo nejednozna ných p ípad  se lé ba uvede 
slovn  a položky se nezatrhávají. Dopln ní provede spádové pracovišt  NOR. 

Protinádorová lé ba nepodána pro 
Položka se vypl uje jen v p ípad , kdy nebyla provedena žádná protinádorová 

lé ba (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální terapie, jiná terapie - 
operace diagnostická, odleh ovací a pokus o operaci se nepovažují za lé bu). Pokud 
prob hla n jaká lé ba - krom  výše uvedených operací - z stane položka 
nevypln na. Ozna í se pouze jeden (nejzávažn jší) d vod, pro  nebyla 
protinádorová lé ba podána. 
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1 - stav nevyžaduje (podle sou asných odborných znalostí a protokol  se lé ba
neprovádí)

2 - místní rozsah nádoru  
3 - generalizaci 
4 - kontraindikace nesouvisející s nádorovým onemocn ním 
5 - odmítnutí 
6 - úmrtí 
9 - neznámo (neudáno) 

P í ina smrti z Listu o prohlídce mrtvého 
Uvede se slovn  úmrtní diagnóza dle Listu o prohlídce mrtvého a v rubrice Ia, Ic 

a II se vyplní kód p íslušné diagnózy podle MKN -10. 

Oprava
Tyto rubriky se použijí v p ípad , že došlo ze závažných d vod  k p ehodnocení

p vodn  uvedených p í in smrti a nemocný nebyl pitván. Vypl uje spádové 
pracovišt  NOR. Zárove  je nutno o zm n  úmrtní diagnózy (prost ednictvím 
regionálního správce) informovat SÚ.

Datum úmrtí 
Uvede se den, m síc a rok úmrtí pacienta (nap .: 01072001, tj. ve tvaru den, 

m síc, rok - DDMMRRRR). 

Pitva
Ozna í se údaj podle toho, zda pitva byla nebo nebyla provedena. 
1 - ano  
2 - ne 

Po et novotvar  u téhož nemocného 
Uvede se celkový po et všech dosud hlášených nádor  u téhož nemocného. 

Vypl uje spádové pracovišt  NOR. 

P edchozí novotvary 
Pomocné údaje, podle pot eby vypl uje spádové pracovišt  NOR. 

Za ízení dispenzární pé e
Zdravotnické za ízení zodpov dné za lé bu ur í zdravotnické za ízení a odd lení,

kde bude dále poskytována dispenzární pé e.
I   - identifika ní íslo právního subjektu jehož je sou ástí
P Z - po adové íslo za ízení v rámci právního subjektu 
P DP - po adové íslo detašovaného pracovišt
ODD - dvoumístný kód odd lení
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7. Kontrolní hlášení 

Zdravotnické za ízení, které poskytuje pacientovi se zhoubným novotvarem 
dispenzární pé i, má za povinnost vyplnit a zaslat p íslušnému spádovému pracovišti 
NOR „Kontrolní hlášení novotvaru“ (dále jen Kontrolní hlášení). Kontrolním 
hlášením se sleduje stav dispenzarizovaného pacienta - vývoj nádorového 
onemocn ní (remise, relaps, atd.) a následovn  provád ná protinádorová lé ba od 
uzav ení hlášení, nebo od posledního kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení se 
požaduje ve stanovených intervalech jeden rok, dva, t i, ty i, p t, sedm, deset let 
a dále vždy po p ti letech a p i úmrtí. 

Spádové pracovišt  NOR rozešle Kontrolní hlášení týkající se jednotlivých 
pacient , pro které je Kontrolní hlášení v daném asovém intervalu požadováno, na 
dispenzární pracovišt . Dispenzarizující pracovišt  ozna í pop . vyplní odpovídající 
údaje a odešle vypln né Kontrolní hlášení v požadovaném termínu zp t spádovému 
pracovišti NOR. 

Do Kontrolního hlášení se také zahrnou zm ny d ležité pro dispenzarizaci 
pacienta. Zm na diagnózy a lokalizace je možná pouze na 4. míst  kódu. Zm na
morfologie je p ípustná pouze jako up esn ní obecn jšího kódu (nap . astrocytom, 
NS lze up esnit jako astrocytom fibrózní, tj. 9400/3 na 9420/3).  

Pro vypln ní není nezbytn  nutná ú ast pacienta, pokud datum posledního 
kontaktu s pacientem (vyšet ení) není starší než 1 rok od data vypl ovaného 
Kontrolního hlášení. V opa ném p ípad  je t eba pacienta pozvat na dispenzární 
prohlídku. Na Kontrolním hlášení musí být vždy vypln no datum posledního kontaktu 
s pacientem a datum vypln ní hlášení. 

P i úmrtí pacienta, u n hož byl (v minulosti) zjišt n zhoubný nádor, je t eba podat 
informaci o úmrtí p íslušnému spádovému pracovišti NOR též formou Kontrolního 
hlášení. Krom  data úmrtí se do Kontrolního hlášení v tomto p ípad  uvedou též 
úmrtní diagnózy v položkách Ia, Ic a II, podle Listu o prohlídce mrtvého a sou asn
též informace, zda List o prohlídce mrtvého byl i nebyl vypln n na základ
provedené pitvy. 
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P íloha . 1: íselník onkologických diagnóz podléhajících hlášení (MKN-10) 

Kód Název Sex,Lateralita
C00 Zhoubný novotvar rtu
C00.0 ZN - horní ret, zevní 
C00.1 ZN - dolní ret, zevní 
C00.2 ZN - ret zevní, NS 
C00.3 ZN - horní ret, vnit ní strana 
C00.4 ZN - dolní ret, vnit ní strana 
C00.5 ZN - ret neur en, vnit ní strana 
C00.6 ZN - komisura rt
C00.8 ZN - léze p esahující ret 
C00.9 ZN - ret, NS 
C01 Zhoubný novotvar ko ene jazyka
C02 Zhoubný novotvar jiných a neur ených ástí jazyka
C02.0 ZN - h betní strana jazyka 
C02.1 ZN - hrana jazyka 
C02.2 ZN - spodní strana jazyka 
C02.3 ZN - p ední dv  t etiny jazyka, ást NS 
C02.4 ZN - jazyková mandle 
C02.8 ZN - léze p esahující jazyk 
C02.9 ZN - jazyk, NS 
C03 Zhoubný novotvar dásn  - gingivy
C03.0 ZN - horní dáse
C03.1 ZN - dolní dáse
C03.9 ZN - dáse , NS 
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny
C04.0 ZN - p ední ást spodiny ústní 
C04.1 ZN - postranní ást spodiny ústní 
C04.8 ZN - léze p esahující spodinu ústní 
C04.9 ZN - spodina ústní, NS 
C05 Zhoubný novotvar patra
C05.0 ZN - tvrdé patro 
C05.1 ZN - m kké patro 
C05.2 ZN - ípek-uvula 
C05.8 ZN - léze p esahující patro 
C05.9 ZN - patro, NS 
C06 Zhoubný novotvar jiných a neur ených ástí úst
C06.0 ZN - sliznice tvá e
C06.1 ZN - ústní p edsí  - vestibulum oris 
C06.2 ZN - retromolární oblast 
C06.8 ZN - léze p esahující jiné a neur ené ásti úst 
C06.9 ZN - ústa, NS 
C07 Zhoubný novotvar p íušní (parotické) žlázy
C08 Zhoubný novotvar jiných a neur ených slinných žláz
C08.0 ZN - pod elistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris 
C08.1 ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis 
C08.8 ZN - léze p esahující velké slinné žlázy 
C08.9 ZN - velká slinná žláza, NS 
C09 Zhoubný novotvar mandle - tonzily
C09.0 ZN - fossa tonsillaris 
C09.1 ZN - tonzilární oblouky (p ední) (zadní) 
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C09.8 ZN - léze p esahující mandli 
C09.9 ZN - mandle - tonsilla, NS 
C10 Zhoubný novotvar ústní ásti hltanu - orofaryngu
C10.0 ZN - vallecula 
C10.1 ZN - p ední strana p íklopky hrtanové - epiglotidy 
C10.2 ZN - bo ní st na orofaryngu 
C10.3 ZN - zadní st na orofaryngu 
C10.4 ZN - branchiální rozšt p
C10.8 ZN - léze p esahující orofarynx 
C10.9 ZN - orofarynx, NS 
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu - nazofaryngu
C11.0 ZN - horní st na - strop nosohltanu 
C11.1 ZN - zadní st na nosohltanu 
C11.2 ZN - bo ní st na nosohltanu 
C11.3 ZN - p ední st na nosohltanu 
C11.8 ZN - léze p esahující nosohltan 
C11.9 ZN - nosohltan - nasopharynx, NS 
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu
C13.0 ZN - postkrikoidní krajina - regio postcricoidea 
C13.1 ZN - aryepiglotická asa, hypofaryngeální strana 
C13.2 ZN - zadní st na hypofaryngu 
C13.8 ZN - léze p esahující hypofarynx 
C13.9 ZN - hypofarynx, NS 
C14 Zhoubný novotvar jiných a nep esn  ur ených lokalizací rtu, ústní 

dutiny a hltanu
C14.0 ZN - hltan - pharynx, NS 
C14.2 ZN - Waldeyer v kruh 
C14.8 ZN - léze p esahující ret, ústní dutinu a hltan 
C15 Zhoubný novotvar jícnu
C15.0 ZN - kr ní ást jícnu 
C15.1 ZN - hrudní ást jícnu 
C15.2 ZN - b išní ást jícnu 
C15.3 ZN - horní t etina jícnu 
C15.4 ZN - st ední t etina jícnu 
C15.5 ZN - dolní t etina jícnu 
C15.8 ZN - léze p esahující jícen 
C15.9 ZN - jícen - oesophagus, NS 
C16 Zhoubný novotvar žaludku
C16.0 ZN - kardie 
C16.1 ZN - fundus ventriculi - klenba žaludku 
C16.2 ZN - corpus ventriculi - t lo žaludku 
C16.3 ZN - antrum pyloricum 
C16.4 ZN - pylorus - vrátník 
C16.5 ZN - malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS 
C16.6 ZN - velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS 
C16.8 ZN - léze p esahující žaludek 
C16.9 ZN - žaludek - ventriculus, NS 
C17 Zhoubný novotvar tenkého st eva
C17.0 ZN - duodenum - dvanáctník 
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C17.1 ZN - jejunum 
C17.2 ZN - ileum 
C17.3 ZN - Meckel v divertikl - diverticulum Meckeli 
C17.8 ZN - léze p esahující tenké st evo
C17.9 ZN - tenké st evo, NS 
C18 Zhoubný novotvar tlustého st eva
C18.0 ZN - slepé st evo - caecum 
C18.1 ZN - ervovitý p ív sek - appendix 
C18.2 ZN - vzestupný tra ník - colon ascendens 
C18.3 ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica 
C18.4 ZN - p í ný tra ník - colon transversum 
C18.5 ZN - slezinné ohbí - flexura lienalis 
C18.6 ZN - sestupný tra ník - colon descendens 
C18.7 ZN - esovitý tra ník - colon sigmoideum 
C18.8 ZN - léze p esahující tlusté st evo
C18.9 ZN - tlusté st evo, NS 
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20 Zhoubný novotvar kone níku - recta
C21 Zhoubný novotvar iti a itního kanálu
C21.0 ZN - i  - anus, NS 
C21.1 ZN - itní kanál 
C21.2 ZN - kloakogenní zóna 
C21.8 ZN - léze p esahující rektum, i  a itní kanál 
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlu ových cest
C22.0 Karcinom jaterních bun k
C22.1 Karcinom intrahepatální žlu ové cesty 
C22.2 Hepatoblastom 
C22.3 Angiosarkom jater 
C22.4 Jiné sarkomy jater 
C22.7 Jiné ur ené karcinomy jater 
C22.9 ZN - játra, NS 
C23 Zhoubný novotvar žlu níku
C24 Zhoubný novotvar jiných a neur ených ástí žlu ových cest
C24.0 ZN - extrahepatální žlu ové cesty 
C24.1 ZN - Vaterova ampula 
C24.8 ZN - léze p esahující žlu ové cesty 
C24.9 ZN - žlu ové cesty, NS 
C25 Zhoubný novotvar slinivky b išní
C25.0 ZN - hlava slinivky b išní - caput pancreatis 
C25.1 ZN - t lo slinivky b išní - corpus pancreatis 
C25.2 ZN - ocas slinivky b išní - cauda pancreatis 
C25.3 ZN - vývod slinivky b išní - ductus pancreatis 
C25.4 ZN - endokrinní ást slinivky b išní
C25.7 ZN - jiné ásti pankreatu 
C25.8 ZN - léze p esahující slinivku b išní 
C25.9 ZN - slinivka b išní - pancreas, NS 
C26 Zhoubný novotvar jiných a nep esn  ur ených trávicích orgán
C26.0 ZN - st eva, ást NS 
C26.1 ZN - slezina 
C26.8 ZN - léze p esahující trávicí soustavu 
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C26.9 ZN - nep esn  ur ené lokalizace v trávicím ústrojí 
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a st edního ucha
C30.0 ZN - nosní dutina 
C30.1 ZN - st ední ucho 
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin
C31.0 ZN - elistní dutina - sinus maxillaris 
C31.1 ZN - ichová dutina - sinus ethmoidalis 
C31.2 ZN - elní dutina - sinus frontalis 
C31.3 ZN - klínová dutina - sinus sphenoidalis 
C31.8 ZN - léze p esahující vedlejší (nosní) dutiny  
C31.9 ZN - vedlejší dutina, NS 
C32 Zhoubný novotvar hrtanu
C32.0 ZN - glottis 
C32.1 ZN - supraglottis 
C32.2 ZN - subglottis 
C32.3 ZN - hrtanová chrupavka 
C32.8 ZN - léze p esahující hrtan 
C32.9 ZN - hrtan - larynx, NS 
C33 Zhoubný novotvar pr dušnice - trachey
C34 Zhoubný novotvar pr dušky - bronchu a plíce
C34.0 ZN - hlavní bronchus 
C34.1 ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce 
C34.2 ZN - st ední lalok, bronchus nebo plíce 
C34.3 ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce 
C34.8 ZN - léze p esahující pr dušku nebo plíci 
C34.9 ZN - pr duška a plíce, NS 
C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - 

pleury
C38.0 ZN - srdce 
C38.1 ZN - p ední mediastinum 
C38.2 ZN - zadní mediastinum 
C38.3 ZN - mediastinum, ást NS 
C38.4 ZN - pleura - pohrudnice 
C38.8 ZN - léze p esahující srdce, mediastinum a pleuru 
C39 Zhoubný novotvar jiných a nep esn  ur ených lokalizací v dýchací 

soustav  a nitrohrudních orgánech
C39.0 ZN - horní dýchací cesty, ást NS 
C39.8 ZN - léze p esahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány 
C39.9 ZN - nep esn  ur ené lokalizace v dýchacím ústrojí 
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky kon etin
C40.0 ZN - lopatka a dlouhé kosti horní kon etiny
C40.1 ZN - krátké kosti horní kon etiny
C40.2 ZN - dlouhé kosti dolní kon etiny
C40.3 ZN - krátké kosti dolní kon etiny
C40.8 ZN - léze p esahující kost a kloubní chrupavku kon etin
C40.9 ZN - kost a kloubní chrupavka kon etiny, NS 
C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neur ených

lokalizací
C41.0 ZN - kosti lebky a obli eje
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C41.1 ZN - dolní elist - mandibula 
C41.2 ZN - páte
C41.3 ZN - žebra, hrudní kost - sternum a klí ní kost - clavicula 
C41.4 ZN - kosti pánevní, k ížová kost a kostr
C41.8 ZN - léze p esahující kost a kloubní chrupavku 
C41.9 ZN - kost a kloubní chrupavka, NS 
C43 Zhoubný melanom k že
C43.0 Zhoubný melanom rtu 
C43.1 Zhoubný melanom o ního ví ka v etn  koutku 
C43.2 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu 
C43.3 Zhoubný melanom jiných a neur ených ástí obli eje
C43.4 Zhoubný melanom vlasové ásti hlavy a krku 
C43.5 Zhoubný melanom trupu 
C43.6 Zhoubný melanom horní kon etiny v etn  ramene 
C43.7 Zhoubný melanom dolní kon etiny v etn  ky le
C43.8 Zhoubný melanom p esahující k ži
C43.9 Zhoubný melanom k že, NS 
C44 Jiný zhoubný novotvar k že
C44.0 Jiný ZN - k že rtu 
C44.1 Jiný ZN - k že o ního ví ka v etn  koutku 
C44.2 Jiný ZN - k že ucha a zevního zvukovodu 
C44.3 Jiný ZN - k že jiných a neur ených ástí obli eje 
C44.4 Jiný ZN - k že vlasové ásti hlavy a krku 
C44.5 Jiný ZN - k že trupu 
C44.6 Jiný ZN - k že horní kon etiny, v etn  ramene 
C44.7 Jiný ZN - k že dolní kon etiny, v etn  ky le
C44.8 Jiný ZN - léze p esahující k ži
C44.9 Zhoubný novotvar k že, NS 
C45 Mezoteliom - mesothelioma
C45.0 Mezoteliom pohrudnice - pleury 
C45.1 Mezoteliom pob išnice - peritonea 
C45.2 Mezoteliom osrde níku - perikardu 
C45.7 Mezoteliom jiných lokalizací 
C45.9 Mezoteliom, NS 
C46 Kaposiho sarkom
C46.0 Kaposiho sarkom k že
C46.1 Kaposiho sarkom m kké tkán
C46.2 Kaposiho sarkom patra 
C46.3 Kaposiho sarkom mízních uzlin 
C46.7 Kaposiho sarkom jiných lokalizací 
C46.8 Kaposiho sarkom mnoho etných orgán
C46.9 Kaposiho sarkom, NS 
C47 Zhoubný novotvar periferních nerv  a autonomní nervové soustavy
C47.0 ZN - periferní nervy hlavy, obli eje a krku 
C47.1 ZN - periferní nervy horní kon etiny v etn  ramene 
C47.2 ZN - periferní nervy dolní kon etiny v etn  boku 
C47.3 ZN - periferní nervy hrudníku 
C47.4 ZN - periferní nervy b icha
C47.5 ZN - periferní nervy pánve 
C47.6 ZN - periferní nervy trupu, NS 
C47.8 ZN - léze p esahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu 
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C47.9 ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava, NS 
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
C48.0 ZN - retroperitoneum 
C48.1 ZN - ur ené ásti peritonea 
C48.2 ZN - pob išnice - peritoneum, NS 
C48.8 ZN - léze p esahující m kké tkán  retroperitonea a peritonea 
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a m kké tkán
C49.0 ZN - pojivová a m kká tká  hlavy, obli eje a krku 
C49.1 ZN - pojivová a m kká tká  horní kon etiny v etn  ramene 
C49.2 ZN - pojivová a m kká tká  dolní kon etiny v etn  boku 
C49.3 ZN - pojivová a m kká tká  hrudníku 
C49.4 ZN - pojivová a m kká tká  b icha
C49.5 ZN - pojivová a m kká tká  pánve 
C49.6 ZN - pojivová a m kká tká  trupu, NS 
C49.8 ZN - léze p esahující pojivovou a m kkou tká
C49.9 ZN - pojivová a m kká tká , NS 
C50 Zhoubný novotvar prsu
C50.0 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola 
C50.1 ZN - st ední ást prsu 
C50.2 ZN - horní vnit ní kvadrant prsu 
C50.3 ZN - dolní vnit ní kvadrant prsu 
C50.4 ZN - horní zevní kvadrant prsu 
C50.5 ZN - dolní zevní kvadrant prsu 
C50.6 ZN - axilární ást prsu 
C50.8 ZN - léze p esahující prs 
C50.9 ZN - prs, NS 
C51 Zhoubný novotvar vulvy Ž
C51.0 ZN - velký stydký pysk - labium maius Ž
C51.1 ZN - malý stydký pysk - labium minus Ž
C51.2 ZN - clitoris Ž
C51.8 ZN - léze p esahující vulvu Ž
C51.9 ZN - vulva, NS Ž
C52 Zhoubný novotvar pochvy - vaginy Ž
C53 Zhoubný novotvar hrdla d ložního - cervicis uteri Ž
C53.0 ZN - endocervix Ž
C53.1 ZN - exocervix Ž
C53.8 ZN - léze p esahující hrdlo d ložní Ž
C53.9 ZN - hrdlo d ložní - cervix uteri, NS Ž
C54 Zhoubný novotvar t la d ložního Ž
C54.0 ZN - isthmus uteri Ž
C54.1 ZN - endometrium - sliznice Ž
C54.2 ZN - myometrium - svalovina Ž
C54.3 ZN - fundus uteri Ž
C54.8 ZN - léze p esahující t lo d ložní Ž
C54.9 ZN - t lo d ložní - corpus uteri, NS Ž
C55 Zhoubný novotvar d lohy, ást NS Ž
C56 Zhoubný novotvar vaje níku Ž
C57 Zhoubný novotvar jiných a neur ených ženských pohlavních 

orgán
Ž

C57.0 ZN - vejcovod - tuba Fallopii Ž
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C57.1 ZN - široký vaz Ž
C57.2 ZN - oblý vaz Ž
C57.3 ZN - parametrium Ž
C57.4 ZN - d ložní adnexa, NS Ž
C57.7 ZN - jiné ur ené ásti ženských pohlavních orgán Ž
C57.8 ZN - léze p esahující ženské pohlavní orgány Ž
C57.9 ZN - ženské pohlavní orgány, NS Ž
C58 Zhoubný novotvar placenty Ž
C60 Zhoubný novotvar pyje M
C60.0 ZN - p edkožka - praeputium M
C60.1 ZN - žalud - glans penis M
C60.2 ZN - t lo pyje - corpus penis M
C60.8 ZN - léze p esahující pyj M
C60.9 ZN - pyj - penis, NS M
C61 Zhoubný novotvar p edstojné žlázy - prostaty M
C62 Zhoubný novotvar varlete M,
C62.0 ZN - nesestouplé varle M,
C62.1 ZN - sestouplé varle M,
C62.9 ZN - varle - testis, NS M,
C63 Zhoubný novotvar jiných a neur ených mužských pohlavních 

orgán
M

C63.0 ZN - nadvarle - epididymis M,
C63.1 ZN - semenný provazec - funiculus spermaticus M,
C63.2 ZN - šourek - scrotum M
C63.7 ZN - jiné ur ené mužské pohlavní orgány M
C63.8 ZN - léze p esahující mužské pohlavní orgány M
C63.9 ZN - mužské pohlavní orgány, NS M
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvi ku
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvi ky
C66 Zhoubný novotvar mo ovodu - ureteru
C67 Zhoubný novotvar mo ového m chý e - vesicae urinariae
C67.0 ZN - trigonum mo ového m chý e
C67.1 ZN - klenba mo ového m chý e
C67.2 ZN - bo ní st na mo ového m chý e
C67.3 ZN - p ední st na mo ového m chý e
C67.4 ZN - zadní st na mo ového m chý e
C67.5 ZN - hrdlo mo ového m chý e
C67.6 ZN - ústí mo ovodu
C67.7 ZN - urachus 
C67.8 ZN - léze p esahující mo ový m chý
C67.9 ZN - m chý  mo ový, NS 
C68 Zhoubný novotvar jiných a neur ených mo ových orgán
C68.0 ZN - mo ová trubice - urethra 
C68.1 ZN - parauretrální žláza 
C68.8 ZN - léze p esahující mo ové orgány 
C68.9 ZN - mo ový orgán, NS 
C69 Zhoubný novotvar oka a o ních adnex
C69.0 ZN - spojivka - conjunctiva 
C69.1 ZN - rohovka - cornea 
C69.2 ZN - sítnice - retina 
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C69.3 ZN - cévnatka - chorioidea 
C69.4 ZN - asnaté t leso - corpus ciliare 
C69.5 ZN - slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis 
C69.6 ZN - o nice - orbita 
C69.8 ZN - léze p esahující oko a o ní adnexa 
C69.9 ZN - oko, NS 
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
C70.0 ZN - mozkové pleny - meninges cerebri 
C70.1 ZN - míšní pleny - meninges spinales 
C70.9 ZN - pleny - meninges, NS 
C71 Zhoubný novotvar mozku
C71.0 ZN - mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 
C71.1 ZN - elní lalok - lobus frontalis 
C71.2 ZN - spánkový lalok - lobus temporalis 
C71.3 ZN - temenní lalok - lobus parietalis 
C71.4 ZN - týlní lalok - lobus occipitalis 
C71.5 ZN - mozková komora mimo tvrtou komoru (C71.7) 
C71.6 ZN - moze ek - cerebellum 
C71.7 ZN - mozkový kmen - truncus cerebri 
C71.8 ZN - léze p esahující mozek 
C71.9 ZN - mozek, NS 
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nerv  a jiných ástí centrální 

nervové soustavy
C72.0 ZN - mícha - medulla spinalis 
C72.1 ZN - cauda equina 
C72.2 ZN - ichový nerv - nervus olfactorius 
C72.3 ZN - zrakový nerv - nervus opticus 
C72.4 ZN - sluchový nerv - nervus acusticus 
C72.5 ZN - jiné a neur ené mozkové nervy 
C72.8 ZN - léze p esahující mozek a jiné ásti centrální nervové soustavy 
C72.9 ZN - centrální nervová soustava, NS 
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74 Zhoubný novotvar nadledviny
C74.0 ZN - k ra - cortex - nadledviny 
C74.1 ZN - d e  - medulla - nadledviny 
C74.9 ZN - nadledvina - glandula (suprarenalis) adrenalis, NS 
C75 Zhoubný novotvar jiných žláz s vnit ní sekrecí a p íbuzných

struktur
C75.0 ZN - p íštítná žláza - glandula parathyreoidea 
C75.1 ZN - hypofýza - glandula pituitaria 
C75.2 ZN - ductus craniopharyngealis 
C75.3 ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis 
C75.4 ZN - karotické t lísko - glomus caroticum 
C75.5 ZN - aortické t lísko a jiná paraganglia 
C75.8 ZN - postižení více žláz s vnit ní sekrecí, NS 
C75.9 ZN - žláza s vnit ní sekrecí, NS 
C76 Zhoubný novotvar jiných a nep esn  ur ených lokalizací
C76.0 ZN - hlava, obli ej a krk 
C76.1 ZN - hrudník 
C76.2 ZN - b icho
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C76.3 ZN - pánev 
C76.4 ZN - horní kon etina
C76.5 ZN - dolní kon etina
C76.7 ZN - jiné nep esn  ur ené lokalizace 
C76.8 ZN - léze p esahující jiné a nep esn  ur ené lokalizace 
C77 Sekundární a neur ený zhoubný novotvar mízních uzlin
C77.0 Sekundární a neur ený ZN - mízní uzliny hlavy, obli eje a krku 
C77.1 Sekundární a neur ený ZN - nitrohrudní - intrathorakální - mízní uzliny 
C77.2 Sekundární a neur ený ZN - nitrob išní - intraabdominální - mízní uzliny 
C77.3 Sekundární a neur ený ZN - mízní uzliny podpažní - axilární - a horní 

kon etiny
C77.4 Sekundární a neur ený ZN - mízní uzliny t íselné - inguinální - a dolní 

kon etiny
C77.5 Sekundární a neur ený ZN - nitropánevní - intrapelvické - mízní uzliny 
C77.8 Sekundární a neur ený ZN - mízní uzliny mnoho etných oblastí 
C77.9 Sekundární a neur ený ZN - mízní uzliny, NS 
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
C78.0 Sekundární zhoubný novotvar plic 
C78.1 Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí - mediastina 
C78.2 Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice - pleury 
C78.3 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neur ených dýchacích orgán
C78.4 Sekundární zhoubný novotvar tenkého st eva
C78.5 Sekundární zhoubný novotvar tlustého st eva a kone níku
C78.6 Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea - pob išnice
C78.7 Sekundární zhoubný novotvar jater 
C78.8 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neur ených trávicích orgán
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných lokalizací
C79.0 Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvi ky 
C79.1 Sekundární zhoubný novotvar mo ového m chý e a jiných neur ených

mo ových orgán
C79.2 Sekundární zhoubný novotvar k že
C79.3 Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen 
C79.4 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neur ených ástí nervové 

soustavy
C79.5 Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní d en
C79.6 Sekundární zhoubný novotvar vaje níku Ž
C79.7 Sekundární zhoubný novotvar nadledviny 
C79.8 Sekundární zhoubný novotvar jiných ur ených lokalizací 
C80 Zhoubný novotvar bez ur ení lokalizace
C81 Hodgkinova nemoc
C81.0 Lymfocytární p evaha - predominance 
C81.1 Nodulární skleróza 
C81.2 Smíšená celularita 
C81.3 Lymfocytární deplece 
C81.7 Jiná Hodgkinova nemoc 
C81.9 Hodgkinova nemoc, NS 
C82 Ne-Hodgkin v folikulární (nodulární) lymfom
C82.0 Folikulární, malé rozšt pené bu ky 
C82.1 Folikulární, smíšené malé rozšt pené a velké bu ky 
C82.2 Folikulární, velké bu ky 
C82.7 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu 



Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 

36 / 46

Kód Název Sex,Lateralita
C82.9 Ne-Hodgkin v folikulární lymfom, NS 
C83 Ne-Hodgkin v (difúzní) lymfom
C83.0 (Difúzní), malé bu ky 
C83.1 (Difúzní), malé bu ky s rozšt peným jádrem 
C83.2 (Difúzní), smíšené malé a velké bu ky 
C83.3 (Difúzní), velké (histiocytické) bu ky 
C83.4 (Difúzní), imunoblastický 
C83.5 (Difúzní), lymfoblastický 
C83.6 (Difúzní), nediferencovaný 
C83.7 Nádor Burkitt v
C83.8 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu 
C83.9 Ne-Hodgkin v difúzní lymfom, NS 
C84 Periferní a kožní T- bun né lymfomy
C84.0 Mycosis fungoides 
C84.1 Sézaryho syndrom 
C84.2 T-zonální lymfom 
C84.3 Lymfoepiteloidní lymfom 
C84.4 T-bun ný lymfom, periferní 
C84.5 Jiné a neur ené T-bun né lymfomy 
C85 Ne-Hodgkin v lymfom, jiných a neur ených typ
C85.0 Lymfosarkom 
C85.1 B-bun ný lymfom, NS 
C85.7 Jiné ur ené typy ne-Hodgkinova lymfomu 
C85.9 Ne-Hodgkin v lymfom, typ NS 
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci
C88.0 Waldenströmova makroglobulinémie 
C88.1 Onemocn ní t žkého et zce alfa 
C88.2 Onemocn ní t žkého et zce gama 
C88.3 Imunoproliferativní nemoc tenkého st eva
C88.7 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc 
C88.9 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS 
C90 Mnoho etný myelom a plasmocytární novotvary
C90.0 Mnoho etný myelom 
C90.1 Plasmocelulární leukémie 
C90.2 Plasmocytom, extramedulární 
C91 Lymfoidní leukémie
C91.0 Akutní lymfoblastická leukémie 
C91.1 Chronická lymfocytární leukémie 
C91.2 Subakutní lymfocytární leukémie 
C91.3 Prolymfocytární leukémie 
C91.4 Leukémie z vlasatých bun k - hairy-cell leukémia 
C91.5 Leukémie z dosp lých T-bun k
C91.7 Jiná lymfoidní leukémie 
C91.9 Lymfoidní leukémie, NS 
C92 Myeloidní leukémie
C92.0 Akutní myeloidní leukémie 
C92.1 Chronická myeloidní leukémie 
C92.2 Subakutní myeloidní leukémie 
C92.3 Myeloidní sarkom 
C92.4 Akutní promyelocytární leukémie 
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C92.5 Akutní myelomonocytární leukémie 
C92.7 Jiná myeloidní leukémie 
C92.9 Myeloidní leukémie, NS 
C93 Monocytární leukémie
C93.0 Akutní monocytární leukémie 
C93.1 Chronická monocytární leukémie 
C93.2 Subakutní monocytární leukémie 
C93.7 Jiná monocytární leukémie 
C93.9 Monocytární leukémie, NS 
C94 Jiné leukémie ur ených bun ných typ
C94.0 Akutní erytrémie a erytroleukémie 
C94.1 Chronická erytrémie 
C94.2 Akutní megakaryoblastická leukémie 
C94.3 Mastocelulární (mastocytární) leukémie 
C94.4 Akutní panmyelóza 
C94.5 Akutní myelofibróza 
C94.7 Jiná ur ená leukémie 
C95 Leukémie neur eného bun ného typu
C95.0 Akutní leukémie neur eného bun ného typu 
C95.1 Chronická leukémie neur eného bun ného typu 
C95.2 Subakutní leukémie neur eného bun ného typu 
C95.7 Jiná leukémie neur eného bun ného typu 
C95.9 Leukémie, NS 
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a p íbuzné tkán
C96.0 Nemoc Letterer-Siweho 
C96.1 Zhoubná histiocytóza 
C96.2 Zhoubný mastocelulární novotvar 
C96.3 Pravý histiocytární lymfom 
C96.7 Jiné ur ené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a p íbuzné tkán
C96.9 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a p íbuzné tkán , NS 
C97 Zhoubné novotvary mnoho etných samostatných (primárních) 

lokalizací
D00 Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku
D00.0 Carcinoma in situ - ret, dutina ústní a hltan 
D00.1 Carcinoma in situ - jícen 
D00.2 Carcinoma in situ - žaludek 
D01 Carcinoma in situ jiných a neur ených trávicích orgán
D01.0 Carcinoma in situ - tlusté st evo
D01.1 Carcinoma in situ - rektosigmoideální spojení 
D01.2 Carcinoma in situ - kone ník
D01.3 Carcinoma in situ - i  a itní kanál 
D01.4 Carcinoma in situ - jiné a neur ené ásti st eva
D01.5 Carcinoma in situ - játra, žlu ník a žlu ové cesty 
D01.7 Carcinoma in situ - jiné ur ené trávicí orgány 
D01.9 Carcinoma in situ - trávicí orgány, NS 
D02 Carcinoma in situ st edního ucha a dýchací soustavy
D02.0 Carcinoma in situ - hrtan 
D02.1 Carcinoma in situ - pr dušnice 
D02.2 Carcinoma in situ - pr duška a plíce 
D02.3 Carcinoma in situ - jiné ásti dýchacího systému 
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D02.4 Carcinoma in situ - dýchací soustava, NS 
D03 Melanoma in situ
D03.0 Melanoma in situ rtu 
D03.1 Melanoma in situ o ního ví ka, v etn  koutku 
D03.2 Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu 
D03.3 Melanoma in situ jiných a neur ených ástí obli eje
D03.4 Melanoma in situ vlasové ásti hlavy a krku 
D03.5 Melanoma in situ trupu 
D03.6 Melanoma in situ horní kon etiny, v etn  ramene 
D03.7 Melanoma in situ dolní kon etiny, v etn  boku 
D03.8 Melanoma in situ jiných lokalizací 
D03.9 Melanoma in situ, NS 
D04 Carcinoma in situ k že
D04.0 Carcinoma in situ - k že rtu 
D04.1 Carcinoma in situ - k že o ního ví ka, v etn  koutku 
D04.2 Carcinoma in situ - k že ucha a zevního zvukovodu 
D04.3 Carcinoma in situ - k že jiných a neur ených ástí obli eje
D04.4 Carcinoma in situ - k že vlasové ásti hlavy a krku 
D04.5 Carcinoma in situ - k že trupu 
D04.6 Carcinoma in situ - k že horní kon etiny, v etn  ramene 
D04.7 Carcinoma in situ - k že dolní kon etiny, v etn  boku 
D04.8 Carcinoma in situ - k že jiných lokalizací 
D04.9 Carcinoma in situ - k že, NS 
D05 Carcinoma in situ prsu
D05.0 Lobulární carcinoma in situ 
D05.1 Intraduktální carcinoma in situ 
D05.7 Jiné carcinoma in situ prsu 
D05.9 Carcinoma in situ prsu, NS 
D06 Carcinoma in situ - hrdla d ložního - cervicis uteri Ž
D06.0 Carcinoma in situ - endocervix Ž
D06.1 Carcinoma in situ - exocervix Ž
D06.7 Carcinoma in situ - jiné ásti hrdla d ložního Ž
D06.9 Carcinoma in situ - hrdlo d ložní - cervix uteri, NS Ž
D07 Carcinoma in situ jiných a neur ených pohlavních orgán
D07.0 Carcinoma in situ - endometrium Ž
D07.1 Carcinoma in situ - vulva Ž
D07.2 Carcinoma in situ - pochva Ž
D07.3 Carcinoma in situ - jiné a neur ené ženské pohlavní orgány Ž
D07.4 Carcinoma in situ - penis M
D07.5 Carcinoma in situ - prostata M
D07.6 Carcinoma in situ - jiné a neur ené mužské pohlavní orgány M
D09 Carcinoma in situ jiných a neur ených lokalizací
D09.0 Carcinoma in situ - mo ový m chý
D09.1 Carcinoma in situ - jiné a NS mo ové orgány 
D09.2 Carcinoma in situ - oko 
D09.3 Carcinoma in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnit ní sekrecí 
D09.7 Carcinoma in situ jiných ur ených lokalizací 
D09.9 Carcinoma in situ, NS 
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D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní 

a trávicích orgán
D37.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ret, dutina ústní a hltan 
D37.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - žaludek 
D37.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - tenké st evo
D37.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ervovitý p ív sek
D37.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - tlusté st evo
D37.5 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - kone ník
D37.6 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - játra, žlu ník a žlu ovody
D37.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné trávicí orgány 
D37.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - trávicí orgán, NS 
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování st edního ucha 

a dýchacích a nitrohrudních orgán
D38.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - hrtan 
D38.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - pr dušnice,

pr duška a plíce 
D38.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - pohrudnice - pleura 
D38.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mezihrudí - mediastinum 
D38.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - brzlík - thymus 
D38.5 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné respira ní orgány 
D38.6 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - dýchací orgán, NS 
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských 

pohlavních orgán
Ž

D39.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - d loha Ž
D39.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - vaje ník Ž,
D39.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - placenta Ž
D39.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné ženské pohlavní 

orgány
Ž

D39.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ženský pohlavní orgán, 
NS

Ž

D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních 
orgán

M

D40.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - p edstojná žláza - 
prostata

M

D40.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - varle - testis M,
D40.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné mužské pohlavní 

orgány
M

D40.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mužský pohlavní orgán, 
NS

M

D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mo ových orgán
D41.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ledvina 
D41.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ledvinná pánvi ka - 

pelvis renalis 
D41.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mo ovod - ureter 
D41.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mo ová trubice - urethra 
D41.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mo ový m chý  - vesica 

urinaria
D41.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné mo ové orgány 
D41.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mo ový orgán, NS 
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D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
D42.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozkové pleny - 

meninges cerebri 
D42.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - míšní pleny - meninges 

spinales
D42.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozkomíšní pleny - 

meninges, NS 
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální 

nervové soustavy
D43.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozek supratentoriální 
D43.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozek infratentoriální 
D43.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozek NS 
D43.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mozkové nervy 
D43.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - mícha 
D43.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné ur ené ásti

centrální nervové soustavy 
D43.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - centrální nervová 

soustava, NS 
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnit ní sekrecí
D44.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - štítná žláza - glandula 

thyroidea
D44.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - nadledvina - glandula 

suprarenalis (adrenalis) 
D44.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - p íštítná žláza - glandula 

parathyroidea
D44.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - hypofýza - glandula 

pituitaria
D44.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - ductus 

craniopharyngealis
D44.5 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - epifýza - glandula 

pinealis
D44.6 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - karotické t lísko - glomus 

caroticum 
D44.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - aortické t lísko a jiná 

paraganglia 
D44.8 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - postižení více žláz 

s vnit ní sekrecí 
D44.9 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - žláza s vnit ní sekrecí, 

NS
D45 Polycythaemia vera
D46 Myelodysplastické syndromy
D46.0 Refraktorní anémie bez sideroblast
D46.1 Refraktorní anémie se sideroblasty 
D46.2 Refraktorní anémie s p ebytkem blast
D46.3 Refraktorní anémie s p ebytkem blast  s transformacemi 
D46.4 Refraktorní anémie, NS 
D46.7 Jiné myelodysplastické syndromy 
D46.9 Myelodysplastický syndrom, NS 
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, 

krvetvorné a p íbuzné tkán
D47.0 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocyt  a kmenových 

bun k
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D47.1 Chronická myeloproliferativní nemoc 
D47.2 Monoklonální gamapatie 
D47.3 Esenciální (hemoragická) trombocytémie 
D47.7 Jiné specifikované nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, 

hematopoet.a p íbuzné tkán
D47.9 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické 

a p íbuzné tkán  NS 
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neur ených

lokalizací
D48.0 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - kost a kloubní chrupavka 
D48.1 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - pojivová a jiná m kká

tká
D48.2 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - periferní nervy 

a autonomní nervová soustava 
D48.3 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - retroperitoneum 
D48.4 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - peritoneum 
D48.5 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - k že
D48.6 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - prs 
D48.7 Novotvar nejistého nebo neznámého chování - jiné ur ené lokalizace 
D48.9 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS 
D76.0 Histiocytóza z Langerhansových bun k neza aditelná jinam 
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P íloha . 2: Postup p i vypl ování DCO (Death Certificate Only) 
P i DCO je diagnóza zhoubného novotvaru stanovena pouze na základ  údaj
uvedených v Listu o prohlídce mrtvého. 
Do Hlášení se uvádí jen omezený po et položek  (viz dále - jsou to údaje, které je 
možné získat z Listu o prohlídce mrtvého nebo p eddefinované konstanty, které 
m že doplnit aplika ní program p i vkládání dat) . 

Základní podmínkou je stanovení diagnózy nádoru až p i ohledání 
zem elého. V jeho zdravotnické dokumentaci, mimo tento údaj, není o žádném 
nádoru zmínka. 
P edpokládá to, že: 
- nemocný nezem el ve zdravotnickém za ízení,   
- zem elý nebyl  pitván,
- u  nemocného nebyly provedeny žádné diagnostické ani terapeutické zásahy. 
Jediná informace o nádoru je v List  o prohlídce mrtvého (LPM) a tuto je nutné 
aktivn  ov it. Vždy je nutné dodržet algoritmus, jak uveden v  tabulce. 
V dokumentaci se nenašla žádná jiná diagnóza zhoubného novotvaru! Diagnóza 
nádorové choroby musí odpovídat možnostem p i ohledání zem elého:
- p jde p edevším o pokro ilá onemocn ní,
- onemocn ní by m lo být diagnostikovatelné na první pohled (nap íklad pokro ilý 

nádor prsu, k že a podobn ),
- diagnóza uvedená v úmrtním list  je obvykle obecn jšího, širšího významu 

(nap íklad C14, C26, C39, C59, C63.9 , C68.9, C76, C80 a podobn ),
- je-li diagnóza velmi podrobná a p esná, vzniká podez ení, že byla stanovena již 

d íve,
- p i ohledání nebyly d vody ani pot eba up esnit diagnózu na p íklad pitvou. 
Nádor diagnostikovaný p i pitv  nem že být hlášen jako DCO (p i pitv  jsou zajišt ny 
pot ebné údaje pro vypln ní Hlášení). 
Pojem DCO je p esn  definován. Jediný údaj o nádoru je v LPM, v žádné jiné aktivn
prohlédnuté dokumentaci se již nedohledal. Bohužel ztracená dokumentace i
nedohledaná není omluvou. 
Je-li u nemocného již zhoubný novotvar nahlášen, další nádor nelze hlásit jako DCO. 
Pro ur ení více etných nádor  jsou p esná pravidla. Zjišt ní duplicity jen  ohledáním 
zem elého je nemožné. Nejsou zde spln ny podmínky ur ené pro ur ení více etných
nádor . P i kontrole DCO je zásadou dohledání staré dokumentace, p edevším 
u nemocných, kde se m žeme domnívat, že nádor byl zjišt n a lé en p ed adou let, 
ale nebyl hlášen. P estože nalezení dokumentace m že být velmi obtížné, v žádném 
p ípad  nelze tento problém ešit pomocí DCO (d vod  je ada: kazí to kvalitu 
registru a znehodnocuje statistické údaje, protože tento nádor byl ur it   zjišt n
v jiném roce, než je uvedeno v DCO - datem úmrtí.)
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Hlášení DCO - seznam vypl ovaných položek 

Popis položky Použité kódy 
Eviden ní íslo (od 1.1.2006 se generuje automaticky) 
Po adové íslo novotvaru u téhož pacienta 
Rodné íslo
Pohlaví
Datum narození 
Sou asné trvalé bydlišt  - obec (kraj, okres) 
Sociální postavení
Stav
Zjišt no p i = 5  (jiný zp sob)
Kou ení = 9  (neznámo) 
Lateralita = 4 nebo 9 podle diagnózy 
Zem  p vodu
Datum stanovení diagnózy 
(den, m síc, rok) = datum úmrtí 

K dg vedla tato vyšet ení = 99 (DCO) 
Diagnóza
Topografie  
Morfologie = 33333 (neprovedena) 
T = X, je-li TNM zavedena
T mm nevypln né (nep ístupné)
N = X, je-li TNM zavedena
M = X, je-li TNM zavedena
pT nevypln né (nep ístupné)
pN nevypln né (nep ístupné)
pM nevypln né (nep ístupné)
Související položky k TNM nevypln né (nep ístupné)

Klinické stadium onemocn ní = 7 nebo 9, pro diagnózy C76, C77, 
C78, C79, C80 – stádium 6  

Onemocn ní = 7 nebo 9, pro diagnózy C76, C77, 
C78, C79, C80 – stádium 6  

Datum hlášení (den, m síc, rok) 
I  hlásícího léka e + P Z + P DP
Odd lení hlásícího léka e
Druh operace = 0 
Druh zá ení u radioterapie = 00 
Forma lé by chemoterapie = 0 
Hormonální lé ba – druh = 00 
Jiná lé ba - druh = 00 
Protinádorová lé ba nepodána pro = 6 (úmrtí) 
Datum úmrtí (den, m síc, rok) 
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Popis položky Použité kódy 
P í ina smrti – dg. Ia 
P í ina smrti – dg. Ic 
P í ina smrti – dg. II 
Pitva = 2 

Algoritmus ov ení DCO 

ne

P í ina úmrtí ozna ena jako nádor 
Dotaz na ohledávajícího léka e a/nebo na 

zdravotnické za ízení (nemocnici) 

Je nádor 
v registru? 

Je zmínka 
o nádoru 
v klinické 

dokumentaci?

ne

Nádor hlásit jako
Death Certifikate Only 
Nejsou žádné jiné údaje 

Nádor uveden v LPM 

Doplnit data 
v registru 

Diagnóza
nádoru?

ano
Nádor

dohlásit

Nepotvrzena,
odmítnout

ano

ano

ne
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P íloha . 3: Hlášení novotvar  zjišt ných p i pitv

Seznam vypl ovaných položek 

Popis položky Použité kódy 

Eviden ní íslo (od 1. 1. 2006 se generuje automaticky) 
Po adové íslo novotvaru u téhož pacienta 
Rodné íslo
Pohlaví
Datum narození 
Sou asné trvalé bydlišt  - obec (kraj, okres) 
Sociální postavení
Stav
Zjišt no p i = 4  (pitva) 
Kou ení
Lateralita
Zem  p vodu
Datum stanovení diagnózy
(den, m síc, rok) = datum úmrtí 

K dg vedla tato vyšet ení = 64  (pitva) 
Diagnóza
Topografie  
Morfologie
T = X, je-li TNM zavedena
T mm nevypln né (nep ístupné)
N = X, je-li TNM zavedena
M = X, je-li TNM zavedena
pT
pT mm 
pN
pM
Související položky k pTNM
Klinické stadium onemocn ní
Onemocn ní
Datum hlášení (den, m síc, rok) 
I  hlásícího léka e + P Z + P DP
Odd lení hlásícího léka e
Druh operace = 0 
Druh zá ení u radioterapie = 00 
Forma lé by chemoterapie = 0 
Hormonální lé ba – druh = 00 
Jiná lé ba - druh = 00 



Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 

46 / 46

Popis položky Použité kódy 

Protinádorová lé ba nepodána pro = 6 (úmrtí) 
Datum úmrtí (den, m síc, rok) 
P í ina smrti – dg. Ia 
P í ina smrti – dg. Ic 
P í ina smrti – dg. II 
Pitva = 1 


