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Poètem asi 65 tis. nových onemocnìní a 350 tis. léèených na
zhoubné novotvary v CR (odhad pro rok 2002) se údaje Národ-
ního onkologického registru (NOR) stávají mimoøádnì dùle-
žitými pro rozhodování zdravotní politiky pøi zajištìní onko-
logické diagnostiky, terapie a prevence na úrovni státu,
jednotlivých krajù a spádových oblastí. Standardizace údajù
pro jednotlivé diagnózy, zahrnující za pùlstoletí témìø 2 mil.
evidovaných novotvarù u èeské populace, naznaèuje jejich
pokraèující nepøíznivý vývoj z hlediska mezinárodního srov-
nání. Evidence zhoubných novotvarù je nedílnou souèástí
Národního zdravotnického informaèního systému (NZIS).
K rozsahu požadovaných informací a zpùsobu jejich poskyto-
vání do NZIS svolalo MZ ÈR ve dnech 15. a 16. 5. 2002 jed-
nání se zástupci profesních organizací, odborných spoleènos-
tí a zdravotnických zaøízení (Zdrav. noviny è. 18, str. 34).
Bìhem obou dní bylo podle èasového harmonogramu pro-
jednáno 16 informaèních systémù s legislativní oporou v zk.
è. 20/1966 Sb. a následnì v zk. è. 260/2001 Sb. Pro NOR
byla schválena kriteria zpùsobu a rozsahu evidence nádorù,
pøedložená øed. ÚZIS ÈR Mgr. Mazánkovou, jako zástup-
cem správce NOR, navazující na organizaèní a metodickou
strukturou NOR, uveøejnìnou ve Vìstníku MZ ÈR èást.

14/2001. Zpravodajskou jednotkou zùstávají zdravotnická
zaøízení, ve kterých je novotvar diagnostikován, léèen a dis-
penzarizován.
Lékaøi pøedávají hlášení novotvaru v písemné nebo elektro-
nické formì do mìsíce od stanovení diagnózy a kontrolní hlá-
šení v intervalu 1, 2, 3,4,5,7 a 10 let, následnì pak po pìti
letech nebo pøi úmrtí pacienta spádovým centrùm NOR. Podle
sdìlení øed. OZP MZ ÈR MUDr. Bøezovského, který opo-
nentní øízení vedl, bude legislativní sladìní s požadavky na
ochranu osobních dat smìøovat k zakotvení jednotlivých regist-
rù v explicitních zákonech.
Vzhledem k požadavkùm øady medicínských oborù na krite-
na diagnosticko-léèebné péèe onkologicky nemocných bude
Rada NOR smìøovat organizaèní a metodickou spolupráci pøi
evidenci nádorù v ÈR podle Doporuèení pro vìrohodnost
populaèních nádorových registrù v EU, které pro Evropskou
sí• nádorových registrù vydal v bøeznu 20021ARC Lyon. Vìro-
hodné údaje onkologické statistiky by mìly ve svých dùsled-
cích kromì jiného podpoøit Deklaraci práv pacientù na tako-
vou úroveò ochrany zdraví každého, jakou je možné zajistit
prevencí a zdravotní péèí s úsilím o nejvyšší možnou úroveò
zdraví vlastního. V tom lze spatøovat jednu z cest, snižujících
trvale nepøíznivý výskyt nádorových onemocnìní ve støední
Evropì.
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