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Souhrn
JiÏ del‰í dobu probíhá v âeské republice diskuze o obsahu a zpÛsobu vedení záznamÛ Národního onkologického registru (NOR). Tato
diskuze odkr˘vá celou fiadu problémÛ, které provázejí dosavadní zpÛsob registrace populaãních dat, pfiedev‰ím papírov˘ sbûr formu-
láfiÛ bez podpory nemocniãních informaãních systémÛ a pfiíli‰ná univerzálnost ignorující specifika nûkter˘ch skupin diagnóz. Disku-
tována je i jistá nepohodlnost celého systému, kter˘ neposkytuje odborné vefiejnosti dostateãnû flexibilní zpûtnou vazbu nad sbíran˘-
mi daty. Spoleãn˘m jmenovatelem tûchto problémÛ je samozfiejmû nastavení managementu dat, ãímÏ myslíme cel˘ komplex krokÛ
od primárního sbûru aÏ po promptní anal˘zu. Technologicky je budoucnost tak velkého tûlesa, jak˘m NOR zcela jistû je, v zaji‰tûní
on-line sbûru dat, nejlépe pfiímou podporou nemocniãních informaãních systémÛ. V tomto prostfiedí by se lékafi dostal do pozice uÏi-
vatele, kter˘ by na jedné stranû systému potvrzoval automaticky vyplnûné hlá‰ení a na stranû druhé by mohl jiÏ odeslaná data svého
pracovi‰tû volnû prohlíÏet a vyuÏívat. Tento ãlánek shrnuje pfiedpoklady a pravidla pro vytvofiení takového on-line registru a tato pre-
zentuje v kontextu stávajících pravidel provozu NOR. Pro usnadnûní komunikace byla na serveru Masarykovy univerzity vytvofiena
internetová aplikace elektronického hlá‰ení NOR www.svod.cz/nor, jehoÏ cílem je seznámit zájemce s navrÏenou strukturou, zpÛso-
bem vyplnûní a vnitfiními vztahy mezi jednotliv˘mi poloÏkami.

Klíãová slova: Národní onkologick˘ registr, hlá‰ení novotvaru, on-line verze hlá‰ení NOR.

Summary 
Czech oncologists have a unique opportunity to study population-based cancer data in National Cancer Registry (NCR) with more
than 1.3 million records reported since 1977. The quality of collected data as well as data management of the registry are becoming of
growing importance. Many actual problems are intensively discussed, namely paper data sheets gathered without any support of hos-
pital information systems and too universal data model ignoring some diagnostically specific items. User-oriented attributes are dis-
cussed as well, because the system appears to be rigid without adequate information feedback for final users. Thus, the system must
be technologically updated and equipped by on-line tools with hospital-based information background. The physicians, oncologists,
must reach the position of experts approving the final records in automated system with subsequent opportunity to view the database
and to analyze the content on their own. Assumptions and rules for the development of such system are summarized here in the con-
text of current operation of NCR. To enhance the communication, the electronic on-line version of NCR record was developed and
implemented in server of Masaryk University: www.svod.cz/nor. Through this educational template, the experts can study the struc-
ture and data management rules of NCR. 

Key words: cancer epidemiology, population-based registry, information system.

Úvod
V souãasnosti dochází k v˘znamn˘m zmûnám ve struktufie
a organizaci sbûru dat Národního onkologického registru
(NOR). S platností od 1. 1. 2006 se zmûnil název formuláfie
z „Hlá‰ení novotvaru“ na „Incidence a léãba novotvaru.“
Mimo to byl zmûnûn pfiístup k tomu, které pracovi‰tû a která
instituce bude nadále odpovídat za sbûr informací a jejich zasí-
lání do populaãní databáze spravované Ústavem Zdravotnic-
k˘ch Informací a Statistiky (ÚZIS). PÛvodnû byly novotva-
ry hlá‰eny do centrální databáze z regionálních pracovi‰È
NOR, kam informace pfiicházely ze zdravotnick˘ch zafiízení,
která poskytovala pacientÛm s onkologick˘mi onemocnûní-
mi péãi. Regionální pracovi‰tû NOR bylo urãeno na základû
trvalého bydli‰tû pacienta. Tento stav byl zmûnûn, takÏe ozasí-

lání hlá‰ení centrální databázi NOR se starají pfiímo ta praco-
vi‰tû nebo ta zdravotnická zafiízení, která pacientovi poskyt-
la péãi. V˘voj a testování metodiky nyní probíhá ve vybra-
n˘ch pracovi‰tích, která se zapojila do projektu v˘voje
elektronické formy hlá‰ení NOR. 
Bylo pozmûnûno i vlastní hlá‰ení NOR, které je po para-
metrické stránce kompatibilní s mezinárodními onkologic-
k˘mi registry jako je CI5, EUROCARE, EUROCIM nebo
projekt ACCIS (Tabulka 1). CI5 (Cancer Incidence in Five
Continents) je projekt garantovan˘ IARC (International
Agency for Research on Cancer), kter˘ se snaÏí v pûtile-
t˘ch intervalech shromaÏìovat data o incidenci onkologic-
k˘ch chorob ze v‰ech dostupn˘ch svûtov˘ch onkologick˘ch
registrÛ. Podobn˘m evropsk˘m projektem je EUROCARE,
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kter˘ má za cíl vyhodnotit pfieÏití pacientÛ s onkologickou
diagnózou. Tento projekt centralizuje data více neÏ 50
národních ãi regionálních evropsk˘ch onkologick˘ch
registrÛ. Projekt ACCIS (Automated Childhood Cancer
Information System) shromaÏìuje evropská data o onko-
logick˘ch diagnózách dûtsk˘ch pacientÛ. Zmínûné regist-
ry mají uÏ‰í parametrickou strukturu neÏ ãesk˘ NOR, kla-
dou ale vût‰í dÛraz na kvalitu a vûrohodnost sbíran˘ch dat.
Mezinárodní registr umoÏÀuje srovnávání jednotliv˘ch díl-
ãích databází a vûcnû nevysvûtlitelné odchylky od prÛmû-
ru v konkrétních parametrech jsou povaÏovány za problém
lokálních registrÛ [1].
Parametricky bohat‰í je datov˘ slovník severoamerické
organizace NAACCR (North American Association of
Central Cancer Registries) [2], kter˘ obsahuje více neÏ 400
parametrÛ vztahujících se k diagnostice a léãbû onkologic-
k˘ch onemocnûní. Zahrnuje napfiíklad parametry t˘kající
se rasového a etnického pÛvodu pacienta a kromû klasifi-
kace TNM obsahuje klasifikaci rozsahu onemocnûní SEER
EOD. Parametry léãby jsou multiplikovány pro záznamy
opakovan˘ch terapií. S poãtem parametrÛ ale samozfiejmû
roste také poãet kontrol a validaãních funkcí, které se k zadá-
van˘m datÛm vztahují, tzv. data edits. V pfiípadû severoa-
merického standardu byl vyvinut speciální softwarov˘
nástroj pro definici a realizaci tûchto kontrol. Celkem bylo
vytvofieno pfies 900 kontrolních vztahÛ, coÏ poukazuje na
fakt, Ïe registrace dat neznamená jen seznam parametrÛ,
ale také dÛkladnou kontrolu vstupních dat. Severoameric-
k˘ standard tedy obsahuje mnohem ‰ir‰í sadu parametrÛ
neÏ evropské registry, nutno ale upozornit, Ïe Ïádn˘ z ame-
rick˘ch ani kanadsk˘ch onkologick˘ch registrÛ nevyÏadu-
je v‰echny parametry popsané v tomto standardu. 
Rostoucí v˘znam léãby zhoubn˘ch nádorÛ v âR zvy‰uje
tlak na cel˘ systém správy dat NOR a vyÏaduje informaã-
ní v˘stupy vyuÏitelné na rÛzn˘ch úrovních organizace zdra-
votní péãe. Národní onkologick˘ registr musí také novû ref-
lektovat vznik sítû komplexních onkologick˘ch center,
která v rámci Národního onkologického programu âR jis-
tû ovlivní zpÛsob hodnocení populaãních dat a jejich reál-
né vyuÏití pro optimalizaci diagnostiky a léãby zhoubn˘ch
nádorÛ. 
Souãástí zmûn je i posun ve zpÛsobu pfiedávání informací
o novotvarech do registru. Zatímco doposud zasílání pro-
bíhalo vyplnûním papírov˘ch formuláfiÛ s doprovodnou
zdravotnickou dokumentací, nyní je cílem elektronické pfie-
dávání dat pfiímo ze zdravotnického zafiízení do centrální
databáze NOR. Elektronická forma sbûru je nepochybnû
mnohem efektivnûj‰í, nicménû zvy‰uje nároky na podporu
ze strany zdrojov˘ch pofiizovatelÛ dat. Vy‰‰í nároky lze oãe-
kávat ve dvou zásadních oblastech: jednak zdravotnické
zafiízení musí b˘t vybaveno informaãními technologiemi,
které umoÏní elektronick˘ sbûr a zasílání dat, jednak musí
dojít k odbornému za‰kolení personálu, kter˘ bude cel˘ pro-
ces zaji‰Èovat. 
Existují dva základní scénáfie, jak mÛÏe zdravotnické zafií-
zení implementaci elektronického sbûru dat NOR fie‰it. Pod-
le prvního pouze povûfií vybranou osobu, která  manuálnû
nebo poloautomatick˘m zpÛsobem shromáÏdí data z lékafi-
ské dokumentace a elektronickou formou za‰le do NOR.
Druh˘m moÏn˘m scénáfiem je men‰í ãi vût‰í restrukturali-
zace nemocniãního informaãního systému (NIS) a pofiizo-
vání primárních dat pfiímo o‰etfiujícími lékafii. NIS by tak

primární data zkompletoval a zajistil jejich dávkové pfie-
dání do centrální databáze NOR, ov‰em aÏ po kontrole
odpovûdn˘mi lékafii. Míra zátûÏe pro o‰etfiující lékafie by
byla závislá na provedení implementace nové funkce NIS.
Zatímco první scénáfi je vhodn˘ pro men‰í zdravotnická
zafiízení nebo pro zafiízení, kde diagnostika a léãba onko-
logick˘ch pacientÛ pfiedstavuje jen minoritní podíl celko-
vé vykázané péãe, druh˘ scénáfi se uplatní naopak ve vel-
k˘ch zafiízeních, kde se jednoznaãnû vyplatí investice do
úprav informaãního systému.

Pfiechod NOR na elektronick˘ systém hlá‰ení záznamÛ
samozfiejmû pfiedstavuje zásadní zmûnu v organizaci regist-
ru, která se projeví mimo jiné také zv˘‰en˘m zájmem
o metodiku plnûní a validace nového hlá‰ení NOR. Tomu-
to zájmu se snaÏíme alespoÀ ãásteãnû vyjít vstfiíc projek-
tem edukaãní verze elektronického hlá‰ení NOR, kter˘ je
pfiedstaven níÏe. Zpfiístupnûním skuteãnû elektronické
podoby nového hlá‰ení NOR ‰iroké odborné vefiejnosti se
jistû usnadní komunikace nad jednotliv˘mi parametry dato-
vého modelu i nad cel˘m konceptem hlá‰ení. Pfiípadn˘
dodavatel on-line technologie a tvÛrce nového systému
mÛÏe tyto stránky vyuÏít ke studiu pravidel pro vyplÀová-
ní hlá‰ení. Jakkoli jde o zásadní zmûnu v fiízení databáze
NOR, z hlediska informaãních technologií jde o proces bûÏ-
n˘, úspû‰nû vyzkou‰en˘ v mnoha oblastech – vãetnû velmi
citliv˘ch, jako je bankovnictví. 

Edukaãní verze on-line dostupného hlá‰ení NOR 
Edukaãní elektronick˘ formuláfi hlá‰ení NOR byl vytvofien
jako webová aplikace, která zájemcÛm názornû pfiedvádí
a vysvûtluje jednotlivé aspekty vyplÀování a kontroly záz-
namÛ NOR. V této podobû si lze pfiedstavit jak centrální
aplikaci pro hlá‰ení dat, tak i formuláfie pro vyplÀování pfií-
mo ve zdravotnick˘ch zafiízeních. 
NíÏe popisovaná aplikace je vefiejnû dostupná na serveru,
kter˘ je spravován Masarykovou univerzitou, a lze ji otev-
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Parametr EUROCARE EUROCIM ACCIS NOR
Pohlaví ano ano ano ano
Datum narození mûsíc a rok ne ano ano
Datum diagnózy mûsíc a rok mûsíc a rok ano ano
Vûk diagnózy v˘poãet v 5 let˘ch ano v˘poãet

intervalech
Souãasn˘ stav ano ano ano ano
pacienta
Datum poslední mûsíc a rok mûsíc a rok ano ano
kontroly
Datum úmrtí ano ne ano ano
Délka pfieÏití v˘poãet ano v˘poãet v˘poãet
MKN 10 kód Ne ano ne ano
diagnózy
Lateralita nádoru ano ne ano ano
MKN-O topografie ano ano ano ano
MKN-O morfologie ano ano ano ano
Chování nádoru ano ano ano ano
Grade ano ano ano ano
ZpÛsob stanovení dg. ano ano ano ano
Pokroãilost onemocnûní ano ano ano ano

Tabulka 1. Hlavní identifikátory pacienta a nemoci v hlá‰ení NOR
ve srovnání s mezinárodními databázemi.
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Obrázky 1 a 2 ukazují základní pracovní prostor vytvofie-
né edukaãní aplikace a popisují v˘znam a funkci jednotli-
v˘ch komponent. Vstupem do aplikace je odkaz „Edukaã-
ní hlá‰enka NOR“ na portálu SVOD na internetové adrese
www.svod.cz. Tímto uÏivatel vstoupí na úvodní stránku
aplikace, která informuje o jejích pfiínosech a funkcích (Obr.
1). K dispozici je dokument ÚZIS o závazn˘ch pokynech
k obsahu hlá‰ení, dále základní popis parametrÛ a zpÛsob
jejich vyplnûní. Kromû tohoto dokumentu je na úvodní stra-
nû aplikace dostupn˘ i formuláfi hlá‰ení NOR ve formátu
PDF. Tfietím dostupn˘m dokumentem je sumarizace pra-
videl vyplÀování a komentované kontrolní vztahy mezi
parametry. 
Vlastní elektronickou aplikaci lze otevfiít dvûma zpÛsoby.
Nov˘, nevyplnûn˘ formuláfi lze otevfiít prost˘m kliknutím
na jeho ikonu. Otevfie se nové okno s editovatelnou sadou
parametrÛ NOR. Druhou moÏností vstupu do aplikace je
otevfiení vyplnûného záznamu kliknutím na jeden z nabí-
zen˘ch pfiíkladÛ. Obû varianty je moÏné libovoln˘m zpÛ-
sobem editovat a aplikovat na nû níÏe popsanou funkci vali-
dace záznamÛ (Obr. 2). 
Okno elektronického formuláfie je rozdûleno na ãást s daty
a ãást s odborn˘mi komentáfii. Tyto komentáfie se prÛbûÏ-
nû zobrazují v momentû, kdy uÏivatel vybírá jednotlivé
poloÏky. Formuláfi je rozdûlen na ãást pro záznam o dia-
gnostice onkologického onemocnûní (modrá ãást) a ãást pro
záznam o provedené léãbû (Ïlutá ãást). UÏivatel (lékafi)
vyplÀuje pouze silnû orámovanou ãást, ostatní poloÏky
(kódy a identifikaãní ãísla pro centrální databázi) zpraco-

vávají pracovi‰tû NOR.
V edukaãní verzi jsou
zamaskovány záznamy
rodného ãísla a jména
pacienta, pfii reálném
vyplÀování jsou v‰ak
tyto poloÏky povinné.
Podobnû jsou anonymi-
zovány identifikátory
pracovi‰È (diagnostické,
poskytující léãbu, dis-
penzarizaãní). I tyto
poloÏky jsou ve skuteã-
ném záznamu povinné
a musí b˘t vyplnûny
odpovídajícím zpÛso-
bem. 
Obecnû je záznam NOR
sloÏen˘ z následujících
typÛ parametrÛ:
- Textové poloÏky – je

moÏné vyplnit prost˘
text bez omezení
(trvalé bydli‰tû, diag-
nóza slovnû, popis
léãby). V elektronic-
ké verzi jsou oznaãe-
ny tenkou pfieru‰ova-
nou ãárou.

- PoloÏky vyplÀované
na základû medicín-
sk˘ch klasifikací –
tyto poloÏky jsou

fiít na adrese http://www.svod.cz/nor. Po technické stránce
se jedná o aplikaci vytvofienou v PHP, která dále vyuÏívá
standardy SOAP a XML. Aplikaci mÛÏe vyuÏít kaÏd˘
zájemce, a to zadáním uvedené adresy do libovolného inter-
netového prohlíÏeãe. Aplikace kopíruje vzhled papírové
verze hlá‰ení NOR a také obsahuje dvû barevnû odli‰né ãás-
ti. První se t˘ká diagnostiky nádorového onemocnûní. Za
vyplnûní a odeslání této ãásti u je podle dané metodiky
odpovûdné pracovi‰tû, které onemocnûní diagnostikovalo.
Druhá ãást se t˘ká léãby nádorového onemocnûní a za její
vyplnûní je odpovûdné zdravotnické zafiízení poskytující
léãebnou péãi, které mÛÏe, ale nemusí b˘t totoÏné s dia-
gnostikujícím pracovi‰tûm. Na tyto dvû ãásti hlá‰ení bude
navazovat tzv. kontrolní hlá‰ení monitorující stav pacien-
ta a v˘voj onemocnûní v ãase. 
Cílem této aplikace je pfiedev‰ím zpfiístupnit odborné vefiej-
nosti realistickou podobu elektronického hlá‰ení NOR, pfií-
padnû vyvolat diskuzi nad jeho obsahem a podobou. K tomu
slouÏí i v‰echny pfiiloÏené metodické materiály, které lze
na v˘‰e uvedené adrese nalézt, studovat a komentovat. Na
rozdíl od papírové podoby nabízí elektronická verze nûko-
lik kvalitativnû nov˘ch funkcí:
- interaktivnû vyvolávan˘ slovní popis jednotliv˘ch polo-

Ïek vãetnû omezení a kontrol, které se k poloÏce vzta-
hují, pfiípadnû téÏ kritické komentáfie,

- zabudované funkce pro kontrolu správnosti, 
- ukázky a pfiíklady pro nejãastûj‰í onkologické diagnózy.

informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Obr. 1. Pfiístup do aplikace elektronického edukaãního hlá‰ení novotvaru
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Obr. 2. Formuláfi edukaãního hlá‰ení novotvaru

v papírové verzi znázornûny políãkem pro zápis omeze-
ného poãtu znakÛ. V elektronické formû jsou tyto poloÏ-
ky fie‰eny dvûma zpÛsoby. Obsáhlé klasifikace jako
MKN-O-3 jsou ponechány jako textová políãka, ménû
obsáhlé ãíselníky jsou fie‰eny tzv. comboboxem, tedy
roletkou s nabídkou moÏností. Konkrétnû se to t˘ká para-
metrÛ jako riziková kategorie, sérové nádorové markery
nebo klinické stadium. Elektronická verze usnadÀuje
vyplÀování, není nutné dohledávat pro poloÏku povole-
né kódy.

- Datumové poloÏky – data se zadávají ve tvaru DDMM-
RRRR bez teãek.

- âíselné poloÏky – zadávají se celá ãísla (pN vy‰etfien˘ch

a pN pozitivních lymfatick˘ch uzlin) nebo desetinná ãís-
la (pT mm).

- V˘bûr z moÏností - tento typ parametrÛ se dále rozdûlu-
je na poloÏky s moÏností jediného v˘bûru (souãasn˘ stav,
koufiení nebo lateralita) a na poloÏky s vícenásobn˘m
v˘bûrem (vy‰etfiení vedoucí k diagnóze). Pokud v prvním
pfiípadû vyplÀující zvolí více moÏností, jedná se o chybu.
Elektronická verze v‰ak tuto moÏnost chyby znemoÏÀu-
je, za‰krtnutá zÛstává vÏdy pouze jediná moÏnost. 

Po obsahové stránce lze parametry kategorizovat do násle-
dujících skupin:

1. Osobní údaje pacienta 
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- Jméno a pfiíjmení, Rodné ãíslo, Trvalé bydli‰tû,
Pohlaví, Datum narození

2. Identifikace zdravotnick˘ch zafiízení
- Zdravotnické pracovi‰tû, které novotvar diagnos-
tikovalo: Iâ, PâZ, PâDP, ODD
- Zdravotnické pracovi‰tû zodpovûdné za léãbu: Iâ,
PâZ, PâDP, ODD
- Zdravotnické zafiízení, oddûlení, popfi. i název pra-
covi‰tû, na kterém byla provedena operace 
- Oddûlení a název pracovi‰tû, na kterém byla radi-
oterapie provádûna
- Oddûlení a název pracovi‰tû, na kterém byla che-
moterapie podávána
- Oddûlení a název pracovi‰tû, na kterém byla hor-
monální léãba provedena
- Oddûlení a název pracovi‰tû, na kterém byla jiná
léãba provedena
- Zafiízení dispenzární péãe: Iâ, PâZ, PâDP, ODD

3. Základní anamnéza 
- Sociální postavení, Stav, Zemû pÛvodu, Koufiení

4. Diagnostika 
- Zji‰tûno pfii …., Datum 1. náv‰tûvy lékafie, Datum
stanovení diagnózy, Lateralita, K diagnóze vedla
tato vy‰etfiení, Diagnóza slovnû, Diagnóza kód
MKN-10, Morfologie, Topografick˘ kód, Morfolo-
gick˘ kód, TNM klasifikace, pTNM klasifikace,
Velikost nádoru, Poãet vy‰etfien˘ch uzlin, Poãet
pozitivních uzlin, Symboly, Sentinelová mízní uzli-
na – sn, Izolované nádorové buÀky – ITC, Riziková
kategorie (jen pro trofoblast), Sérové nádorové mar-
kery (jen u varlat), Klinické stadium onemocnûní,
Onemocnûní

5. Léãba 
- Léãebn˘ postup, Datum pfievzetí do péãe, Protiná-
dorová léãba nepodána 

6. Léãba operace 
- Operaãní v˘kon, Datum operace, Druh operace,
Odstranûní nádoru, Endoskopická operace

7. Léãba radioterapie 
- Radioterapie popis,  Datum zahájení radioterapie,
Druh záfiení, Forma léãby, Konkomitance s chemo-
terapií

8. Léãba chemoterapie
- Chemoterapie popis, Datum zahájení chemotera-
pie, Forma léãby, Typ léãby

9. Hormonální léãba
- Hormonální léãba popis, Datum zahájení hormo-
nální léãby, Druh léãby

10. Jiná léãba
- Jiná léãba popis, Datum zahájení jiné léãby, Druh
léãby

11. Úmrtí
- Pfiíãina smrti z Listu o prohlídce mrtvého, Datum
úmrtí, Pitva

12. Registraãní údaje
- Datum hlá‰ení, Jméno hlásícího lékafie, Poãet novo-
tvarÛ u téhoÏ nemocného, Pfiedchozí novotvary

Jednotlivé parametry je moÏné editovat prost˘m kliknutím na
pfiíslu‰né políãko ãi vyplnûním textu v pfiípadû textov˘ch
a ãíseln˘ch poloÏek. Po kliknutí na kteroukoli poloÏku je ve
spodní ãásti okna zobrazen komentáfi s textem, kter˘ se k dané

poloÏce vztahuje. V libovolném stavu vyplnûní je moÏné
nechat si záznam zkontrolovat zabudovanou kontrolní funkcí
kliknutím na tlaãítko „Validovat formuláfi“. Pokud kontrolní
algoritmus narazí na chybu, vypí‰e o ní varovné hlá‰ení.  
Kontrolována jsou v‰echna základní pravidla t˘kající se
napfiíklad správné posloupnosti zadávan˘ch dat, ãi vnitfi-
ních vzájemn˘ch vazeb mezi poloÏkami. Nelze tvrdit, Ïe
jsou kontrolována ve‰kerá pravidla – edukaãní forma a pou-
Ïité technologie neumoÏÀují kontrolovat vazby mezi ãísel-
níky klasifikací a implementována nebyla ani napfiíklad
kontrola na existující PSâ. VÏdy je v‰ak zobrazeno texto-
vé vysvûtlení popisující definované kontrolní postupy v roz-
sahu dostateãném pro edukaãní verzi, jejímÏ smyslem není
provûfiovat napfi. správnost zadaného PSâ, ale otevfiít pro
diskuzi pfiedev‰ím diagnostické a klinické záznamy. 

o Pfiíklady vyplnûného hlá‰ení
Dal‰í pomÛckou pro uÏivatele jsou ukázky vyplnûn˘ch
hlá‰ení pro nejãastûj‰í onkologické diagnózy. Lze si tak
názornû prohlédnout ukázku korektnû vyplnûného zá-
znamu a tuto následnû libovolnû modifikovat. Vyplnûn˘
formuláfi lze tisknout, komentovat nebo v pfiípadû ne-
jasností zaslat elektronicky dotaz pfiímo z webové strán-
ky odborn˘m správcÛm aplikace. Seznam interaktivnû
dostupn˘ch pfiíkladÛ lze roz‰ifiovat na základû podnûtÛ ze
strany uÏivatelÛ. 

o Zabezpeãení aplikace
Popisovaná aplikace slouÏí ãistû k edukaãním úãelÛm, data
nejsou ukládána ani jinak zpracovávána. PfiestoÏe aplika-
ce pfiesnû kopíruje skuteãné hlá‰ení NOR vãetnû poloÏek
s osobními identifikátory pacienta, tato data nejsou pfiená-
‰ena po poãítaãové síti a není tak moÏné jejich pfiípadné
zneuÏití.
o Dostupn˘ návrh novû navrÏeného hlá‰ení NOR pro hema-
toonkologické diagnózy 
Je objektivní skuteãností, Ïe dosavadní univerzální hlá‰ení
NOR parametricky nevyhovuje diagnostick˘m standardÛm
u vût‰iny hematoonkologick˘ch diagnóz. Tato skuteãnost
samozfiejmû limituje smysl vyplÀování dat ataké ochotu hema-
toonkologÛ se na vyplÀování podílet a data vyuÏívat. Z toho-
to dÛvodu byl v letech 2005–2006 vytvofien návrh hlá‰ení NOR
pro tyto diagnostické skupiny. Tento návrh se v maximální
moÏné mífie podrobuje jiÏplatnému záznamu NOR a specific-
ky fie‰í pfiedev‰ím diagnostickou identifikaci leukémií. Navr-
Ïen˘ hematoonkologick˘ záznam je minimálním parametric-
k˘m standardem pro populaãní data a na zde popisované
webové stránce je  otevfien k diskuzi. 

o Dal‰í v˘voj
V˘voj pfiedstavené aplikace není ukonãen a pouÏitá tech-
nologie umoÏÀuje dal‰í roz‰ífiení kontrolních mechanismÛ
nebo roz‰ífiení funkãnosti vloÏen˘ch pfiíkladÛ. Pfiedstavená
verze ale jistû splÀuje pÛvodní cíl, tedy vyvolat diskuzi nad
touto formou vedení záznamÛ NOR, dal‰í v˘voj edukaãní
verze má smysl pouze na základû ohlasÛ uÏivatelÛ. 

Diagnostická identifikace zhoubn˘ch nádorÛ je nejv˘-
znamnûj‰í ãástí hlá‰ení NOR
V souãasném záznamu NOR je pro popis diagnózy, stano-
vení rozsahu, chování a prognózy nádorového onemocnû-
ní uÏíváno tûchto klasifikaãních systémÛ:
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• Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. vydání
(MKN10): slouÏí k urãení základní diagnózy nádoro-
vého onemocnûní.

• Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 3. ver-
ze (MKN-O-3): pouÏívá se k podrobnému popisu topo-
grafie nádoru, morfologie nádoru (na základû histolo-
gického nebo cytologického vy‰etfiení), biologického
chování nádoru a stupnû diferenciace nádoru (grading).

• TNM klasifikace zhoubn˘ch nádorÛ, 6. vydání: popi-
suje anatomick˘ rozsah primárního nádoru pomocí tûch-
to sloÏek: T – rozsah primárního nádoru, N – nepfiítom-
nost ãi pfiítomnost a rozsah metastáz v regionálních
mízních uzlinách, M – nepfiítomnost ãi pfiítomnost vzdá-
len˘ch metastáz; na základû klinického a pooperaãního
TNM je dále stanoveno klinické stadium.

Pro urãení základní diagnózy nádorového onemocnûní se
v hlá‰ení NOR pouÏívá slovního popisu a kódu Meziná-
rodní klasifikace nemocí, 10. verze [3]. MKN10 lze defi-
novat jako soustavu poloÏek, do kter˘ch se zafiazují noso-
logické jednotky dle stanoven˘ch kriterií, smyslem je
mezinárodnû jednotné zaznamenávání diagnostikova-
n˘ch onemocnûní. Sv˘m rozsahem pak systém MKN10
popisuje v‰echna moÏná onemocnûní a pfiidruÏené zdra-
votní problémy vãetnû úrazÛ. Jádrem MKN10 klasifika-
ce je tfiímístn˘ kód urãující hlavní diagnostickou jednot-
ku, detailnûj‰í ãtyfimístn˘ kód pak umoÏÀuje pfiesnûj‰í
popis. Novotvary jsou v systému MKN10 popsány kódy
C00-D09, D37-D48 a u naprosté vût‰iny diagnóz se jed-
ná o dostaãující zpÛsob základního popisu onemocnûní
(viz Tab. 2). Zde prezentovaná edukaãní verze elektro-
nického hlá‰ení NOR tyto ãíselníky obsahuje v interak-
tivní podobû. 
Tabulka 2. Pfiíklad tfií- a ãtyfimístného zápisu diagnózy dle
MKN10 klasifikace.

Pro pfiesnûj‰í urãení nádorov˘ch onemocnûní pak byla zave-
dena mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, v sou-
ãasné dobû ve 3. verzi (MKN-O-3) [4], která umoÏÀuje
detailní urãení typu nádoru dle v˘sledku histopatologické-
ho nebo cytologického vy‰etfiení, urãení biologického cho-
vání (agresivity) nádoru, urãení stupnû diferenciace nádo-
ru a jeho topologii. Díky specializaci systému MKN-O-3
pouze na oblast onkologie lze pak pruÏnûji reagovat na stav
znalostí a aktualizovat klasifikaci dle potfieb praxe. V pfií-
padû nûkter˘ch nádorov˘ch onemocnûní je totiÏ systém
MKN10 nedostaãující a témûfi neumoÏÀuje správnû zapsat
zji‰tûnou diagnózu, pfiedev‰ím pak v oblasti nádorÛ mízní,
krvetvorné a pfiíbuzn˘ch tkání. Je to dÛsledek rychlého
v˘voje v této oblasti a systém MKN, jehoÏ 10. verze byla
vydána v roce 1993, zde znaãnû zaostává. Proto byla pro

tuto skupinu diagnóz v rámci standardizaãních aktivit Svû-
tové zdravotnické organizace (WHO) vytvofiena vlastní kla-
sifikace [5], která je dnes celosvûtovû uznávanou normou
a byla také zahrnuta do poslední aktualizace systému 
MKN-O-3. Kombinace obou klasifikaãních systémÛ
MKN10 a MKN-O-3 pak tedy v souãasné dobû poskytuje
dostateãné moÏnosti pro záznam v‰ech malignit zpÛsobem,
kter˘ odpovídá poÏadavkÛm souãasné onkologie.
PouÏívané klasifikace nemocí (MKN10, MKN-O-3) tedy
umoÏÀují jednoznaãné urãení diagnózy a typu zhoubného
nádoru. Urãení stavu a prognózy nádorového onemocnûní
pomocí TNM a klinického stadia je v‰ak komplikovanûj‰í.
Jednotlivé sloÏky klinického systému TNM a zpfiesÀující-
ho pooperaãního systému pTNM jsou stanoveny dle pfies-
n˘ch kritérií jako v˘sledek diagnostického procesu a pfie-
depsan˘ch vy‰etfiení (pfiedoperaãní vy‰etfiení, biopsie nebo
diagnostická operace, histopatologické vy‰etfiení uzlin...)
a teprve na jejich základû je pro pfiíslu‰nou diagnózu urãe-
no klinické stadium. Ke správnému stanovení stadia jsou
tedy nutné úplné v˘sledky diagnostiky a znalost klasifi-
kaãních kritérií a pravidel (viz Tab. 3). 

S rozvojem diagnostick˘ch metod a znalostí o nádorov˘ch
onemocnûních se klasifikace TNM pro jednotlivé diagnó-
zy zavádûla postupnû a pomûrnû ãasto se mûnila – v sou-
ãasné dobû je pouÏíváno jiÏ 6. vydání [6] (v NOR byly
postupnû zavádûny tyto klasifikace: TNM II. vydání od roku
1976, TNM III. vydání od roku 1982, TNM IV. vydání od
roku 1995, TNM V. vydání od roku 2001 a TNM VI. vydá-
ní od roku 2005). Takto komplikovan˘ systém pfiiná‰í znaã-
né problémy s úplností  a správností dat. Prezentovaná ver-
ze edukaãní hlá‰enky NOR obsahuje poslední verzi
klasifikace TNM. 
Pro zaji‰tûní správnosti a úplnosti diagnosticko-prognos-
tick˘ch údajÛ jsou v procesu sbûru dat NOR zavádûny rÛz-
né kontrolní mechanismy, v souãasném systému jsou pro-
vádûny na dvou úrovních:

1. Pro primární zadávání dat do NOR prostfiednictvím stan-
dardního hlá‰ení jsou vydány závazné pokyny ÚZIS âR
[7], které pfiedstavují soubor pravidel a ãíselníkÛ, které
je nutno dodrÏovat pfii hlá‰ení novotvaru na pfiíslu‰ném
pracovi‰ti. V oblasti diagnostiky jsou to pfiedev‰ím tato
pravidla:
• zápis diagnózy podle ãíselníku MKN10 klasifikace, 
• zápis podle ãíselníkÛ MKN-O-3 klasifikace pro 

urãení topografie, morfologie, biologického chování
a diferenciace nádoru, dodrÏování pravidel dan˘ch
MKN-O-3,

• pouÏití pouze povolen˘ch znakÛ pfii zápisu sloÏek
TNM a klinického stadia, dodrÏování pravidel dan˘ch
TNM klasifikaci–6. vydání.

2. Po nahlá‰ení údajÛ do databáze NOR jsou na regionál-
ních datov˘ch centrech a v centrální databázi provádû-
ny kontroly úplnosti a správnosti zadan˘ch údajÛ, pro-
blematické záznamy jsou odesílány zpût na hlásící
pracovi‰tû k doplnûní a opravám.

V pfiípadû plnû elektronického sbûru dat by tento dvou-
stupÀov˘ systém kontrol bylo moÏné automatizovat, pfie-
vést na jednostupÀov˘ a pfienést kontroly na úroveÀ zadá-

C50 Zhoubn˘ novotvar prsu
C50.0 ZN prsu - bradavka - mamilla a dvorec - areola
C50.1 ZN prsu - stfiední ãást prsu
C50.2 ZN prsu - horní vnitfiní kvadrant prsu
C50.3 ZN prsu - dolní vnitfiní kvadrant prsu
C50.4 ZN prsu - horní zevní kvadrant prsu
C50.5 ZN prsu - dolní zevní kvadrant prsu
C50.6 ZN prsu - axilární ãást prsu
C50.8 ZN prsu - léze pfiesahující prs
C50.9 ZN prsu - prs, NS
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Tabulka 3.: Pfiíklad pravidel pro stanovení TNM, pTNM a klinického stadia dle 6. vydání TNM klasifikace – diagnóza C50, zhoub-
n˘ novotvar prsu.

SOUHRN PRAVIDEL TNM
Tis in situ
T1 ≤ 2 cm

T1mic ≤ 0,1 cm
T1a > 0,1 cm a ≤ 0,5 cm
T1b > 0,5 cm a ≤ 1 cm
T1c > 1 cm a ≤ 2 cm

T2 > 2 cm a ≤ 5 cm
T3 > 5 cm
T4 stûna hrudní/kÛÏe

T4a stûna hrudní
T4b edém kÛÏe/ulcerace, satelitní koÏní uzly
T4c obû 4a a 4b
T4d zánûtliv˘ karcinom

klinické stanovení pooperaãní stanovení
N1 pohyblivé axilární pN1mi mikrometastázy > 0,2 mm a ≤ 2 mm

pN1a 1–3 axilární uzliny
pN1b vnitfiní mamární uzliny s mikrometastázami pfii biopsii v sentinelové

uzlinû, av‰ak klinicky neprÛkazné
pN1c 1–3 axilární uzliny a vnitfiní mamární uzliny s mikroskopick˘mi

metastázami pfii biopsii v sentinelové uzlinû, av‰ak klinicky 
neprÛkazné

N2a fixované axilární pN2a 4–9 axilárních uzlin
N2b vnitfiní mamární, klinicky zjevné pN2b vnitfiní mamární uzliny, klinicky zjevné, bez axilárních uzlin
N3a podklíãkové pN3a ≤ 10 axilárních uzlin nebo podklíãková uzlina (uzliny)
N3b vnitfiní mamární a axilární pN3b vnitfiní mamární uzliny, klinicky zjevné, s axilární uzlinou (uzlinami), 

nebo > 3 axilární uzliny a vnitfiní mamární uzliny s mikroskopick˘mi
metastázami pfii biopsii sentinelové uzliny, av‰ak klinicky 
neprÛkazné

N3c nadklíãkové pN3c nadklíãkové

ROZDùLENÍ DO STADIÍ
Stadium 0 Tis N0 M0
Stadium I T11 N0 M0
Stadium IIA T0 N1 M0

T11 N1 M0
T2 N0 M0

Stadium IIB T2 N1 M0
T3 N0 M0

Stadium IIIA T0 N2 M0
T11 N2 M0
T2 N2 M0
T3 N1, N2 M0

Stadium IIIB T4 N0, N1, N2 M0
Stadium IIIC jakékoliv T N3 M0
Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1
Poznámka: 1) T1 vãetnû T1mic

vacího formuláfie. Lékafi vyplÀující hlá‰ení novotvaru by
pak byl ihned pfii vyplÀování upozornûn na nedostatky
napfiíklad v zápisu TNM a z nûj odvozeného stadia, ãímÏ
by odpadla zpûtná validace a dohledávání správn˘ch úda-
jÛ. Systémy pro takov˘to zpÛsob kontroly jiÏ vznikají a jsou
pfiipraveny pro praktické pouÏití. Prezentovaná verze edu-
kaãního hlá‰ení NOR takov˘ systém kontroly klíãov˘ch
parametrÛ umoÏÀuje. 

Závûr
Pfiedstavená on-line verze hlá‰ení NOR je nástrojem urãe-
n˘m pro ‰ífiení informací o podobû a struktufie nového záz-
namu NOR. KaÏd˘ zájemce o tuto problematiku má pfiíle-
Ïitost osobnû si vyzkou‰et nároãnost vyplnûní formuláfie,
pfiiãemÏ je interaktivním zpÛsobem seznamován s jednot-
liv˘mi poloÏkami. Zabudované kontrolní funkce ho upo-
zorní na pfiípadné nesrovnalosti ãi chybûjící poloÏky. Pro
názornost jsou k dispozici i vyplnûné pfiíklady pro nejãas-
tûj‰í onkologické diagnózy. Vytvofiená aplikace je nabíd-
nuta i tvÛrcÛm celostátního systému elektronického hlá‰e-
ní ZN k vyuÏití a k zvefiejnûní dal‰ích metodick˘ch pravidel
a návodÛ. Z v˘‰e uvedeného textu zcela jednoznaãnû vypl˘-
vá, Ïe elektronick˘ sbûr dat NOR je technologicky moÏn˘
a organizaãnû nezbytn˘. Jeho zavedení by se tedy mûlo
maximálnû urychlit.
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