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EDITORIAL
Toto vydání ãasopisu Klinická onkologie je souborem prací, které spojuje snaha o zaji‰tûní informaãního zázemí pro ãeská
onkologická populaãní data. Tím nemyslíme pouze v˘konné databáze schopné pojmout stále vût‰í a vût‰í soubory dat, ale
skuteãné poskytování vyuÏiteln˘ch informací v reálném ãase. Poãínaje rokem 2006 má ãeská onkologie k dispozici obojí,
tedy jak objemná a dobfie schraÀovaná data, tak i informaãní systém, kter˘ je zpfiístupÀuje. Podstatná ãást tohoto suplementu
shrnuje dosavadní v˘voj projektu SVOD (neboli Systému pro Vizualizaci Onkologick˘ch Dat), kter˘ zaãal pracovat mezi
lety 1998–1999 s daty Národního onkologického registru. Dnes SVOD nabízí ve spolupráci s ÚZIS MZ âR kompletní data
NOR on-line aepidemiologická data jsou dostupná vãeském i anglickém jazyce komukoli, kdo nav‰tíví portál www.svod.cz. 

Zdálo by se, Ïe to tím celé konãí. Vtip je ale v tom, Ïe vznikem SVODu to naopak právû zaãalo. Jsou-li data vidût, vzni-
ká otázka, jak jsou kvalitní a jak by se dala dále vyuÏít. A skuteãnû je o ãem diskutovat, aÈ jiÏ jde o hodnocení populaã-
ních rizik, regionální zátûÏe, preventivních onkologick˘ch programÛ, v˘sledkÛ péãe, …. ke v‰em tûmto problémÛm mÛÏe
databáze NOR nûco fiíci. Musíme s ní ale pracovat opatrnû. Jde o retrospektivní populaãní registr, kter˘ nelze pfieceÀo-
vat. Na druhé stranû by se ale nemûl podceÀovat a hlavnû by se mûl vyuÏívat. ¤ada státÛ se chlubí v˘sledky z registrÛ,
které jsou podstatnû ménû reprezentativní a obsaÏné neÏ ná‰ NOR. I toto téma je v tomto souboru prací fie‰eno, i kdyÏ na
tak malém prostoru nemÛÏe b˘t vyfie‰eno. Jednodu‰e shrnuto, data jsme zpfiístupnili a ãásteãnû zpracovali. Do dal‰ích
krokÛ musí b˘t zapojen v˘raznû ‰ir‰í kolektiv odborníkÛ – specialistÛ na rÛzné onkologické diagnózy. 

A Ïe tento v˘voj nebude úplnû pfiímoãar˘, dokládá i soubor prací, které analyzují data hematoonkologick˘ch diagnóz
v NOR. Jde jistû o nejproblematiãtûj‰í ãást databáze, protoÏe u fiady hematoonkologick˘ch nemocí jsou s rozvojem nov˘ch
technologií (imunohistologie, molekulární biologie atd.) odhalovány nové a nové diagnostické jednotky se specifickou
prognózou vyÏadující specifickou léãbu a celosvûtovû jsou proto kliniky i histopatology pfiijímána nová diagnostická
schémata. Hematoonkologie tak má problémy s univerzální a pomûrnû rigidní datovou strukturou vyhovující hlavnû solid-
ním nádorÛm dospûl˘ch pacientÛ. Pfiesto „audit“ hematoonkologick˘ch dat na‰el fiadu vyuÏiteln˘ch údajÛ a je dobfie, Ïe
byl proveden. Z tohoto auditu vze‰lo doporuãení vytvofiit pfii NOR flexibilní populaãní databázi, specificky zamûfienou
na hematoonkologii. Návrh této databáze byl vypracován tak, aby nenaru‰il celistvost NOR. 

V˘znamná diskuze ãeká odbornou vefiejnost v otázce vyuÏití dat NOR pro hodnocení kvality a v˘sledkÛ péãe, coÏ je jed-
no z nejãastûji citovan˘ch slovních spojení souãasné medicíny. V‰ichni si jistû pfiejeme, aby péãe byla kvalitní a aby mûla
skvûlé v˘sledky. Toto téma je citlivé i pro masovou komunikaci. Jako takové se vedle ãistého ovzdu‰í, klesající neza-
mûstnanosti a rostoucí Ïivotní úrovnû dokonce dostalo na dÛstojné mediální místo do politiky. Pfiesto se ale zdá, Ïe ved-
le ostatních civilizaãních problémÛ není hodnocení kvality lékafiské péãe vûnována dostateãná pozornost. DÛvodem mÛÏe
b˘t i to, Ïe tato kvalita není adekvátnû definována. Pro srovnání: pro ãistotu ovzdu‰í existují exaktní metriky obsahu ‰kod-
livin a z nich odvozené jednoznaãné normy. V této oblasti pracuje národní monitorovací síÈ podporovaná vûdeck˘mi
ústavy, které ji pravidelnû vyhodnocují. Kolegové z oblasti monitoringu Ïivotního prostfiedí dokonce ovlivÀují techno-
logii stavby nov˘ch závodÛ a mají zákony na to, aby zastavili provoz zafiízení, která pfiekraãují napfiíklad emisní limity.
A jak je to s kvalitou léãebné péãe? V tuto chvíli v praxi rozhodnû nemáme jednoznaãnû pfiijatá a vûdecky podloÏená kri-
téria kvality léãebné péãe a chybí pro ni potfiebné normy. 

V tomto jsme nejen v âR, ale i v dal‰ích postsocialistick˘ch a dokonce i v fiadû b˘val˘ch „západoevropsk˘ch“ zemích
na zaãátku, a to nejen v onkologii. MoÏná si je ale onkologie tohoto stavu lépe vûdoma neÏ jiné specializace, mimo jiné
i proto, Ïe je pod velk˘m finanãním tlakem. Také proto je informaãní zázemí pro hodnocení kvality péãe v˘znamnou
souãástí Národního onkologického programu, ke kterému se hlásí i tento soubor prací. ZpfiístupÀujeme zde a kriticky
analyzujeme tu ãást populaãních dat, která je pro hodnocení onkologick˘ch pracovi‰È nezbytná. Tfiídíme datové zdroje,
které by pomohly nastavit kritéria hodnocení. Snad tím alespoÀ ãásteãnû pfiispûjeme k proveditelnosti hodnocení v˘sled-
kÛ péãe, opakovatelnosti tûchto hodnocení, a samozfiejmû také k objektivitû a spravedlnosti tûchto anal˘z.

Poslední poznámku vûnujme moÏná ponûkud neobvyklému pohledu na NOR jako na nástroj komunikace a moÏná i obra-
ny. Îádná z publikovan˘ch prací tohoto kompendia nechce zavést centralizované a direktivní hodnocení ãesk˘ch praco-
vi‰È podle populaãních dat. Naopak, chceme ãeské onkologii a v‰em jejím pracovi‰tím dát do ruky komunikaãní nástroj
pro prezentaci vlastních v˘sledkÛ. ¤íkejme tomu umûní vûdeckého, resp. medicínského marketingu. V bûÏném marke-
tingu jiÏ desetiletí platí, Ïe zlevÀovat umí kaÏd˘ – ale co je levné, není nutnû nejlep‰í. Pravé umûní marketingu spoãívá
ve schopnosti obhájit vy‰‰í cenu kvalitou a komunikací benefitÛ, neboli pfiidané hodnoty, kterou si uÏivatel odná‰í domÛ
tfieba v nákupním ko‰íku. Domníváme se, Ïe souãasná onkologie má takov˘ch pfiidan˘ch hodnot celou fiadu a je nutné je
správnû komunikovat, vysvûtlovat a obhajovat jejich spoleãenskou cenu. A to bez dat nepÛjde. 

Závûrem bychom chtûli podûkovat ÚZIS MZ âR jako odpovûdnému správci dat za dlouholetou spolupráci pfii v˘voji systé-
mu SVOD. Podûkování patfií i âeskému statistickému úfiadu za zpfiístupnûní populaãních dat âR a dat registru zemfiel˘ch.
V˘voj systému SVOD i vydání tohoto díla bylo podpofieno Ministerstvem zdravotnictví âR a dále v˘zkumn˘mi zámûry
M·MT (projekt INCHEMBIOL, ã. 0021622412) a MZ âR (projekt FUNDIN, ã. MZO 00209805 a projekt NR/8080-3). 
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