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Doc. Dušek informoval o stavu screeningových projektů v ČR. Členům výboru byla předána 
zpráva o velmi pozitivním vývoji mamárního screeningu včetně závěrečné zprávy o pilotním 
projektu zvaní, který byl organizován ve spolupráci s VZP. Projekt pilotního zvaní byl 
úspěšně vyhodnocen a obhájen, o dalším vývoji bude rozhodovat vedení VZP  ke konci 
měsíce května. Projekt zvýšil účast žen v programu, a to především u zcela nově příchozích 
klientek. Zájemci jsou zváni na nový web projektu www.mamo.cz, kde jsou o výše 
zmíněných projektech a výstupech dostupné všechny podstatné informace.  
Rovněž v případě kolorektáního screeningu pokračuje datová podpora a systém je a bude 
rozvíjen do podoby odpovídající stavu v screeningovém programu C50. O ustavení datového 
auditu na screening cervixu bude probíhat jednání na MZ ČR dne 2.5. 2008, odbornou garanci 
zajišťuje vedení 4eské gynekologické společnosti. ČOS bude dále průběžně informována o 
vývoji těchto jednání.  
 
Doc. Dušek a prof. Abrahámová podali zprávu o úspěšné obhajobě studie proveditelnosti fúze 
dat NOR a PZP, která proběhla za účasti představitelů MZ ČR i PZP dne 25.4. 2008. Projekt 
bude vysoce pravděpodobně pokračovat pilotními zkouškami, další rozhodnutí je nyní na MZ 
ČR. Projekt napomůže rozvoji infrastruktury NOR. V souvislosti s touto agendou roste 
požadavek na dořešení koncepčních otázek dalšího vývoje NOR. Ačkoli bylo vyřešeno 
alespoň částečné financování na rok 2008 a rozvíjí se i centrální informační zázemí, je nutno 
dbát především na  

- zajištění validace sbíraných dat při přechodu na novou informační technologii 
- zajištění dostupnosti datových rozhraní  
- zajištění implementace datových standardů do NIS nemocnic v ČR  

Výbor ČOS v této souvislosti doporučuje vedení KSRZIS jako provozovateli dat NOR zadat 
odbornou studii odpovídající zásadní otázky dalšího udržení a směřování NOR. V týmu 
zpracovávajícím studii musí být zastoupeny všechny angažované subjekty, včetně zástupců 
z řad regionálních správců dat NOR. Výbor ČOS souhlasí, aby koordinací práce na studii byl 
pověřen doc. L. Dušek, jak bylo předběžně navrženo.  
 
Prof. Vorlíček a doc. Dušek informovali o nové výzvě ředitelky ÚZIS, která požaduje 
korektury další z mezinárodních studií publikujících údaje o přežití onkologických pacientů 
v EU (studie EUGLOREH). Tato studie bohužel přebírá data z již kritizovaných výstupů 
EUROCARE 3 a 4 a prezentuje tak velmi nízké hodnoty přežití pacientů v ČR, opět bez 
vazby na klinická stádia a způsob léčby. Prof. Vorlíček vyjádří se souhlasem výboru odmítavé 
stanovisko k takové formě prezentace českých dat formou otevřeného dopisu vedení ÚZIS. 
V dopise se dále konstatuje, že odborná společnost nemůže převzít odpovědnost za hlášení dat 
touto formou a odmítá jejich interpretaci ve vztahu ke kvalitě léčebné péče v ČR. Dílčí 
regionální data nerespektující klinické stadium pacienta nevypovídají o kvalitě léčebné péče 
v onkologických centrech a nemocnicích ČR. Dopis dále bohužel konstatuje, že opakovaným 
(2003 – 2007) hlášením těchto dat a zcela neetickou a zavádějící interpretací v českých 
médiích byla dlouhodobě poškozena pověst české onkologie a možná i otřesena důvěra 
pacientů v poskytovanou péči. Za tento stav nesou odpovědnost výhradně pracovníci ÚZIS a 
tito by také měli především usilovat o nápravu věci. Již publikovaná data ovšem nejde smazat 
a odvolat, výsledky jsou bez jakýchkoli korektur přebírány desítkami serverů a publikací.  
Výbor ČOS dále doporučil publikování vlastních přepočítaných českých výsledků v co 
nejkratším možném termínu, což ovšem vyžaduje korektní validaci celopopulačních českých 
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dat. Mimo jiné jednorázové zpřístupnění dat o identitě zdravotnických zařízení. O urychlení 
této věci bude s vedením KSRZIS a ÚZIS jednat prof. Abrahámová a doc. Dušek.  
 
Prof. Petruželka, doc. Fínek a doc. Dušek představili nový vznikající projekt zaměřený na 
posílení komunikace mezi urology a onkology při léčbě pokročilého karcinomu prostaty 
(projekt UJO: „urology joins oncology“, www.ujo.registry.cz). Jde o pilotní projekt tohoto 
druhu, který využívá moderní informační technologie k posílení možné spolupráce obou 
odborných společností. Projekt již podpořil výbor České urologické společnosti. Výbor ČOS 
souhlasí s prezentací projektu pod hlavičkou ČOS a s uváděním loga ČOS. O tom, zda se 
záměr projektu podaří, budou podávány průběžné informace. První vážná prezentace výstupů 
je plánována na leden 2009. Materiály prezentované na návrhu webu projektu lze doplňovat 
nebo případně kritizovat.  
 
 
 
 


