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Úvod
Klinické registry jsou databázové systémy specializované na sbûr a uchovávání klinick˘ch dat. Jejich cílem v rámci Národ-

ního onkologického programu âeské republiky je zlep‰ení monitoringu protinádorové terapie a racionalizace s ní spojen˘ch nákla-

dÛ. Podmínkou naplnûní tûchto cílÛ je sbûr dat, jejich odpovídající zpracování a prezentace. Pfiíspûvek prezentuje zázemí, které

je pro tyto projekty v ãeské onkologii pfiipraveno. S rostoucím poãtem registrÛ rostou tlaky na racionalizaci systému zadávání

dat, vzájemnou komunikaci databází, pfiípadnû na jejich propojení s datov˘mi zdroji plátcÛ zdravotní péãe. I tato témata jsou

v pfiíspûvku rozebírána.

Sbûr dat ve formû lékafiské dokumentace je nedílnou souãástí lékafiské péãe. Jenom pfii záznamu adekvátních klinick˘ch úda-

jÛ lze zpûtnû hodnotit v˘sledky a bezpeãnost léãby. Av‰ak sbûr potfiebn˘ch dat dnes nemÛÏe b˘t navázán na nemocniãní infor-

maãní systémy, které plní roli spí‰e archivaãní a vût‰inou nejsou pfiizpÛsobeny pro rutinní statistické zpracování a interpretaci

v˘sledkÛ. K tomuto úãelu mohou slouÏit klinické registry, databázové systémy specializované na sbûr a uchovávání klinick˘ch

dat. Vedení registrÛ je tedy na jednu stranu velmi potfiebné, neboÈ pfiiná‰í strategické informace, které nejde získat z Ïádného jiné-

ho zdroje. Na druhou stranu tûmito projekty vÏdy zatíÏíme lékafie, neboÈ tito nemají Ïádnou oporu v informaãních systémech

a data zadávají nad rámec své nemalé pracovní zátûÏe. JiÏ proto nemÛÏe b˘t náplní klinick˘ch registrÛ pouhé shromaÏìování dat,

tyto projekty musí pfiiná‰et vyuÏitelné informace. Z tohoto dÛvodu má informatické zázemí registrÛ a jejich komunikaãní schop-

nosti zásadní v˘znam, kter˘ obhajuje i samotn˘ smysl sbûru dat. V‰echny níÏe uvedené registry a informaãní systémy vznikly na

základû podnûtÛ pfii naplÀování cílÛ Národního onkologického programu âeské republiky. Tento program byl vypracován v sou-

ladu se závûry Svûtové zdravotnické organizace (WHO) pfiijat˘ch ke kontrole nádorov˘ch onemocnûní. Podrobnosti o Národním

onkologickém programu a o jeho klinick˘ch registrech lze najít na adrese www.onconet.cz.

Klinické registry
Klinick˘ registr je databáze obsahující záznamy epidemiologick˘ch, klinick˘ch a pfiípadnû také genetick˘ch parametrÛ o lidech,

ktefií onemocnûli nûjakou chorobou, mají vrozenou poruchu nebo jsou z jiného dÛvodu pod odborn˘m lékafisk˘m dohledem. Je

pfiitom velmi podstatné, Ïe nemusí jít, a také vût‰inou nejde. o registraci konkrétních osob, ale anonymizovan˘ch dat o nemoc.

V̆ zkumné projekty pod hlaviãkou NOP lze rozdûlit do dvou skupin s odli‰nou filozofií: lékové registry zamûfiené na sledování

bezpeãnosti a efektivity léãby a projekty implementující elektronickou parametrickou dokumentaci vûnované komplexnímu záz-

namu zdravotnické dokumentace sledované diagnózy nebo skupiny diagnóz. Seznam a struãn˘ popis dosud vybudovan˘ch a funkã-

ních klinick˘ch registrÛ v rámci NOP je uveden níÏe vãetnû odkazu na jejich nové portálové prezentace vzniklé a aktualizované

v roce 2007:

Lékové registry
• Herceptin – Klinick˘ registr pacientek s karcinomem prsu léãen˘ch Herceptinem.

• Avastin – Klinick˘ registr pacientÛ s pokroãil˘m kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu nebo karcinomem plic,

ktefií jsou léãeni Avastinem.

• Tarceva – Klinick˘ registr pacientÛ s karcinomem plic nebo karcinomem pankreatu, ktefií jsou léãeni Tarcevou.

• reGISTer – Registr pro sbûr epidemiologick˘ch a klinick˘ch dat pacientÛ s gastrointestinálním stromálním tumorem

(GIST).
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• Renis – Retrospektivní sbûr dat o terapii pacientÛ se zhoubn˘m nádorem ledvin.

Projekty implementující elektronickou parametrickou dokumentaci:
• Uranos – Retrospektivní sbûr dat zamûfien˘ na mapování v˘skytu rizikov˘ch a prognostick˘ch faktorÛ u testikulárních

germinálních nádorÛ.

• PONS – Prospektivní sbûr minimální sady klinick˘ch údajÛ, které jsou nutné pro hodnocení kvality a v˘sledkÛ onkolo-

gické péãe ve zdravotnickém zafiízení.

• HardRock – Retrospektivní sbûr dat zamûfien˘ na hodnocení krátkodobé i dlouhodobé v˘sledky léãby pacientÛ s nádory

hlavy a krku.

• EVA35 – Celorepublikov˘ projekt onkologické péãe o Ïeny s karcinomem prsu do 35 let.

Informatické zázemí a zabezpeãení dat
Zvlá‰tní kapitolu si vzhledem k citlivosti údajÛ o pacientech zaslouÏí zabezpeãení dat ve v˘‰e uveden˘ch klinick˘ch regist-

rech. Data jsou uchovávána v poãítaãové databázi, která splÀuje pfiísné bezpeãnostní poÏadavky. Jedná se o on-line systém vyví-

jen˘ IBA ve spolupráci s Center for Medical Informatics, Yale University School of Medicine [1], kter˘ je navrÏen jako robust-

ní základna pro sbûr velkého mnoÏství klinick˘ch dat. Bezpeãnost jednotliv˘ch záznamÛ v registru je zaji‰tûna heslovan˘m pfií-

stupem a anonymizovan˘m sbûrem dat. KaÏdému pacientovi je pfiifiazeno identifikaãní ãíslo (ID), které neumoÏÀuje zpûtnou

rekonstrukci jména ani rodného ãísla. Jednoznaãná identifikace pacienta je tak známa pouze o‰etfiujícímu lékafii nebo autorizo-

vanému lékafiskému pracovníkovi.

V neposlední fiadû je v‰ak nutné zdÛraznit, Ïe data stále zÛstávají majetkem zdravotnick˘ch zafiízení, která mají plné právo

s tûmito údaji jakkoliv nakládat. Jakákoliv manipulace s parametrickou strukturou projektu nebo databází musí b˘t schválena

zapojen˘mi centry a musí respektovat jejich poÏadavky a vûdecké cíle.

Úkolem registru tedy není pouhé zaji‰tûní odpovídajících podmínek pro sbûr dat, ale také jejich následné analytické zpraco-

vání. Toto zpracování je soustfiedûno jak na popis stavu databáze a pacientÛ, ale pfiedev‰ím na specifické klinické hypotézy odpo-

vídající stanoven˘m cílÛm projektu. Souãástí zpracování dat je musí b˘t i vytvofiení podkladÛ pro prezentaci v˘sledkÛ projektu

a to ve formû prezentace nebo podkladÛ pro publikaci. Prezentace a interpretace tûchto v˘sledkÛ se v‰ak neobejde bez pfiímé kon-

zultaãní pomoci lékafiÛ zapojen˘ch v projektu a odborn˘ch garantÛ.

V̆ znamn˘m prvkem kaÏdého projektu je i jeho adekvátní komunikace a propagace. Proto mají v‰echny onkologické projek-

ty v rámci NOP svoje webové stránky a jejich v˘sledky jsou prezentovány na pfiedních onkologick˘ch akcích v âeské republice.

Odkazy na webové stránky jednotliv˘ch projektÛ lze nalézt na http://www.onconet.cz/ nebo http://www.registry.cz

Podûkování
Autofii by rádi touto cestou podûkovali v‰em zdravotnick˘m zafiízením a zadavatelÛm dat, ktefií se podílejí na v˘‰e uveden˘ch

projektech, neboÈ bez jejich soustavné práce nad rámec bûÏn˘ch povinností by vÛbec nebylo moÏné projekty a jejich cíle reali-

zovat.
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