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Úvod
Pfiíspûvek shrnuje studii proveditelnosti, která byla v roce 2007 vypracována pro projekt „Fúze dat Národního onkologické-

ho registru a dat plátcÛ zdravotní péãe“. Projekt vstoupí v roce 2008 do fáze pilotních zkou‰ek. Cílem pfiíspûvku je pfiedloÏit plá-

novan˘ postup anal˘z k diskuzi odborné vefiejnosti.

Garance za âeskou onkologickou spoleãnost âLS JEP a její odborné sekce (abecednû): prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.;

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; doc. RNDr. L. Du‰ek, Ph.D.; doc. MUDr. J. Fínek, CSc.; doc. MUDr. M. Hajdúch, CSc.;

prof. MUDr. J. Petera, CSc.; prof. MUDr. L. PetruÏelka, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíãek, CSc.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof.

MUDr. J. Îaloudík, CSc..

Projekt „Fúze dat NOR a PZP“ a jeho cíle
Projekt navrhuje retrospektivní anal˘zu dvou hlavních populaãních datov˘ch zdrojÛ, které jsou v âR k dispozici v uspokoji-

vé kvalitû. Jde o data NOR jako reprezentativní epidemiologickou databázi nesoucí pfiedev‰ím diagnostickou identifikaci zhoub-

n˘ch nádorÛ a dále o data PZP sledující objem a strukturu nákladÛ vynaloÏen˘ch na diagnostiku a léãbu onemocnûní v jednotli-

v˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních. Projekt navrhuje provedení fúze ãásti tûchto datov˘ch zdrojÛ pro jednorázovou anal˘zu s tûmi-

to cíly:

• obohacení databáze plátcÛ zdravotní péãe o diagnostická data zhoubn˘ch nádorÛ, pfiedev‰ím o klinické stadium a dal-

‰í ukazatele pokroãilosti onemocnûní

• validace fúzovan˘ch dat a definice referenãního souboru, kter˘ mÛÏe b˘t vyuÏit pro nastavení referenãních stan-
dardÛ nákladovosti péãe, a to se znalostí pokroãilosti nádorového onemocnûní 

• mapování struktury nákladÛ v rÛzn˘ch diagnostick˘ch skupinách a zji‰tûní jejich variability v podmínkách rÛzn˘ch

typÛ zdravotnick˘ch zafiízení

• anal˘za struktury nákladÛ v referenãním souboru dat dle rÛzn˘ch modalit léãby

• obohacení databáze Národního onkologického registru o pfiesnou identifikaci pracovi‰È odpovûdn˘ch za hlá‰ení a rÛz-

né fáze péãe o onkologického pacienta

• exaktní zmapování incidence a prevalence onkologick˘ch diagnóz v regionech âR.

Provedení anal˘z a jejich dopad na funkãnost zapojen˘ch databází
Cíle projektu jsou pouze analytické, projekt nechce mûnit pravidla a procesy související se sbûrem dat v zapojen˘ch datov˘ch

zdrojích. Pro provedení fúze budou nadto vybrána pouze ãásteãná a jasnû definovaná data, nepÛjde o obtíÏnû kontrolovatelné

spojování historick˘ch dat. Fúzovaná data musí pfiinést informaci vyuÏitelnou v souãasné onkologii. Vlastní fúze dat se provede

jednorázov˘m exportem definovan˘ch datov˘ch dávek z obou zdrojÛ a jejich propojením pfies identifikátory pacienta a choroby.

Tato fáze projektu musí b˘t pfiísnû zabezpeãena a kontrolována, neboÈ bude pracovat s osobními daty pacientÛ. Po tomto spoje-

ní je moÏné v‰echny cesty a záznamy umoÏÀující pfiímou i nepfiímou identifikaci konkrétní osoby smazat a spojenou databázi

pfiedat ke zpracování v anonymizované podobû. Realizace projektu tedy nijak neovlivní funkãnost zdrojov˘ch databází a také

dlouhodobû nezatíÏí odborn˘ personál zapojen˘ch institucí.

NavrÏen˘ proces fúze

Spojení dat PZP a NOR mÛÏe probûhnout v následujících krocích:

1. dohodnutí zpÛsobu ‰ifrování a anonymizace dat na stranû správcÛ,

2. pfiedání anonymizovan˘ch dat,

3. nalezení odpovídajících poloÏek a jejich slouãení,

4. nalezení nesrovnalostí v pÛvodních datech.

Nejdfiíve bude zapotfiebí, aby si správci obou databází dohodli:

• ‰ifrovací klíã (ãíseln˘ kód pro za‰ifrování z dÛvodu obrany proti slovníkov˘m útokÛm),

• jednosmûrnou funkci (hashovací algoritmus pro za‰ifrování dat).

Dohodnut˘ ‰ifrovací klíã a hashovací algoritmus bude shodn˘ pro v‰echny poloÏky v obou databázích. To, na jakém klíãi

a algoritmu se oba správci dohodli, bude tajné. Tuto skuteãnost správci nesdûlí Ïádné dal‰í osobû nebo instituci. Následnû bude
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ke kaÏdému rodnému ãíslu pacienta v obou data-

bázích pfiipojen ‰ifrovací klíã a za pouÏití dohod-

nutého hashovacího algoritmu bude z kaÏdé dvo-

jice [rodné ãíslo pacienta, ‰ifrovací klíã] v data-

bázi vytvofien jednosmûrn˘ otisk, kter˘m bude

nahrazeno pÛvodní rodné ãíslo pacienta. Jedno-

smûrn˘ otisk se stane nov˘m identifikátorem

pacienta ve v‰ech záznamech obou databází.

Dále budou z obou databází odstranûny v‰ech-

ny dal‰í osobní údaje pacientÛ, jako jsou napfií-

klad jméno a pfiíjmení pacienta, datum narození

nebo trvalé bydli‰tû. Tímto zpÛsobem vzniknou

z pÛvodních databází nové anonymizované

databáze bez osobních údajÛ pacientÛ. MoÏnost

rozli‰ovat mezi jednotliv˘mi pacienty a jejich

onemocnûními v‰ak zÛstane zachována.

Závûry studie proveditelnosti
(Studie vypracována v roce 2007 

pro Ministerstvo zdravotnictví âR)

NavrÏen˘ projekt fúze dat NOR a PZP je pro-

vediteln˘ a mÛÏe probíhat pod kontrolou plat-

n˘ch zákonÛ a norem. Pfii fie‰ení je tfieba maxi-

málnû dbát na zachování práv jak subjektÛ,

jejichÏ data jsou v databázích obsaÏena, tak

i organizací odpovûdn˘ch za správu tûchto dat.

Tomuto musí b˘t plnû podfiízena smluvní agen-

da, která upraví vztah v‰ech institucí zapojen˘ch

do fie‰ení projektu. Dále je nutné zajistit infor-

maãní bezpeãnost s vyuÏitím ve‰ker˘ch dostup-

n˘ch technick˘ch a organizaãních prostfiedkÛ.

V souãasnosti nelze doporuãit neanonymizova-

né spoleãné zpracování dat ze zdravotnické

dokumentace, registrÛ zdravotních poji‰Èoven

a registrÛ NZIS.

Studie navrhuje nastavit fie‰ení projektu tak,

aby zpracovatel dat dostal plnû anonymizované

podklady a nemûl Ïádnou pfiímou ani nepfiímou

cestu k identifikaci konkrétních osob. Podle

navrÏeného fie‰ení citlivá osobní data pacientÛ

neopustí databáze institucí odpovûdn˘ch za

jejich správu (ÚZIS âR, PZP). Vzhledem ke

struktufie údajÛ v databázích PZP i NOR lze fúzi

provést na základû shodného rodného ãísla. Je

v‰ak zapotfiebí, aby rodné ãíslo bylo je‰tû pfied

pfievzetím dat zpracovatelem nahrazeno jedno-

smûrn˘m otiskem rodného ãísla (tzv. hash).

Nahrazení rodného ãísla otiskem umoÏní rozpo-

znat, Ïe se údaje vztahují ke stejné osobû, ale

zároveÀ budou jednotlivé údaje z pohledu zpra-

covatele anonymní. Identifikace údajÛ bude

moÏná, ov‰em pouze na stranû správcÛ dat (VZP,

NOR). Vlastní fúzi mÛÏe za tûchto podmínek

provést kter˘koli ze správcÛ zdrojov˘ch dat nebo

pfiímo urãen˘ zpracovatel. NavrÏené fie‰ení nijak

neovlivÀuje sbûr dat a chod zdrojov˘ch databá-

zí.

Obr. 1
Schéma spojení dat NOR a dat PZP na centrální a lokální úrvni

Obr. 1
NavrÏen˘ proces fúze dat NOR a PZP
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Rozbor prokázal, Ïe spojená data NOR a PZP pfiedstavují plnû analyzovateln˘ systém, kter˘ bude základnou pro fiadu v˘stu-

pÛ, které bez takto spojen˘ch dat v âR nejde provádût:

• hodnocení v˘sledkÛ a kvality péãe v onkologii, její mapování a optimální nastavení standardÛ

• hodnocení pfiínosu nejnákladnûj‰í terapie v onkologii se zfietelem na stav pacienta a onemocnûní

• typologii pacientÛ indikovan˘ch pro rÛzné léãebné strategie s nejvy‰‰ím benefitem pro nemocného

• hodnocení krátkodobého i dlouhodobého pfieÏití ve vztahu k rozsahu onemocnûní a provedené léãbû

• prediktivní hodnocení nákladÛ potfiebn˘ch pro rÛzná onkologická onemocnûní vãetnû rÛzn˘ch stádií tûchto onemocnûní,

predikce prevalence léãen˘ch pacientÛ

• hodnocení nákladové efektivity

Podûkování
Projekt Fúze dat NOR a PZP a zde shrnutá studie proveditelnosti 
jsou podporovány v˘zkumn˘m grantem Ministerstva zdravotnictví âR.


