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Organizace projektOrganizace projektůů
 

HerceptinHerceptin, , 
AvastinAvastin

 
a a TarcevaTarceva

Odborná
 

garance:
Výbor ČOS pod vedením předsedy
ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc.

Koordinace projektů:
Rada registrů

Hlavní
 

analytik dat a řízení
 

projektů:
RNDr. Tomáš

 
Pavlík (IBA MU)

E-mail: pavlik@iba.muni.cz
Tel: +420 54949 5249
Mobil: +420 775 658 701

Případně
 

se můžete obracet na
HELPDESK IBA MU
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz
Tel: +420 54949 8281

mailto:pavlik@iba.muni.cz
mailto:helpdesk@iba.muni.cz
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WebovWebovéé
 

prezentace projektprezentace projektůů
 

II

http://herceptin.registry.cz

http://avastin.registry.cz

Projekt Herceptin

Projekt Avastin

Každý z projektů
 

je prezentován na vlastních webových stránkách, 
které

 
projekty prezentují

 
veřejnosti a které

 
informují

 
o jejich výsledcích 

a aktuálním stavu.

http://tarceva.registry.cz

Projekt Tarceva

http://herceptin.registry.cz/
http://avastin.registry.cz/
http://tarceva.registry.cz/
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http://herceptin.registry.cz

http://avastin.registry.cz

WebovWebovéé
 

prezentace projektprezentace projektůů
 

IIII

http://tarceva.registry.cz

Rádi uvítáme Vaše komentáře k webům…
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Obsah stránek:

Projekt a jeho cíle 
Zapojená centra

Technologie a zabezpečení dat
Prezentace výsledků projektu

Popis podprojektů
Garance projektu

Vstup do registru

WebovWebovéé
 

prezentace projektprezentace projektůů
 

IIIIII
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Nový vstup do onNový vstup do on--line systline systéémumu
 --

 
z webových strz webových stráánek projektnek projektůů

http://tarceva.registry.cz
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Nový onNový on--line systline systéém pro zadm pro zadáávváánníí
 

datdat

Grafická
 

i funkční
 

obměna online systému:

Vstup do systému

Vyhledání
 

pacienta, zadání
 

nového pacienta

Editace dat pacienta –
 

plnění
 

formulářů
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ZadZadáávváánníí
 

novnovéého pacienta Iho pacienta I

Zadávání
 

nových pacientů
 

již
 

nebude probíhat přes MOÚ.

Zadávání
 

nového pacienta bude probíhat přímo v online systému a to na 
záložce „Nový pacient“

ID bude automaticky generováno z kódu centra, pořadí pacienta v 
rámci centra a jeho iniciál ve tvaru:

HER_01_001_JP

Centrum bude určeno automaticky podle přihlášené osoby
Je potřeba zadat datum narození, pohlaví pacienta a jeho iniciály
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ZadZadáávváánníí
 

novnovéého pacienta IIho pacienta II
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CRF CRF ––
 

HerceptinHerceptin, , AvastinAvastin, , TarcevaTarceva

Stávající CRF – Herceptin, Avastin

C18-C21, C50 – komentováno Radou registrů

Nové DG => Nová CRF – Avastin, Tarceva

C50, C25, C34 – komentováno Radou registrů

Cíl: Lepší
 

publikovatelnost
 

výsledků

Změny k diskuzi spolu s publikačním plánem
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Pravidelný report stavu projektPravidelný report stavu projektůů

Byl navržen pravidelný měsíční
 

report stavu databáze projektů
 Herceptin

 
a Avastin

 
s následujícím obsahem:

Počet pacientů v centrech podle roku zahájení léčby
Vývoj celkového počtu pacientů v registru v čase

Délka léčby u pacientů s ukončenou léčbou dle roku zahájení léčby
Zastoupení pacientů VZP

Věková struktura pacientů a srovnání s NOR
Výskyt nežádoucích účinků

Ve stejném stylu bude nastaven i reporting
 

projektu Tarceva
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