Tisková zpráva
Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádor v eské republice
– nová informa ní služba pro odbornou i laickou ve ejnost
Od zá í 2005 je na internetové adrese http://www.cba.muni.cz/svod ve ejn zp ístupn n nový webový
portál SVOD, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o výskytu zhoubných nádor v
R a o úmrtnosti, která se zhoubnými nádory souvisí. Projekt SVOD (vývoj Systém pro Vizualizaci
Onkologických Dat) vychází z p edpokladu, že informace o epidemiologii t chto závažných
onemocn ní by m ly být voln p ístupné všem ob an m

R. Dalším zám rem webového portálu je

poskytování relevantních informací o epidemiologii nádor v

R do zahrani í. Zve ejn ní portálu

p edstavuje zlomový moment v dostupnosti dat o této velmi závažné kategorii onemocn ní.
Prost ednictvím informa ních služeb portálu se totiž m že každý ob an

R informovat o situaci

v regionech, srovnávat eská data se zahrani ím nebo zobrazit dlouhodobé trendové k ivky pro výskyt
a mortalitu nádorových onemocn ní. Portál rovn ž nabízí zpravodajství týkající se popula ních rizik,
která souvisejí se zhoubnými nádory. Je p ipravena zvláštní zpravodajská služba pro noviná e a
zástupce sd lovacích prost edk .

Hlavním cílem projektu SVOD je vývoj informa ních systém podporujících managerské rozhodování
a v decké analýzy nad popula ními onkologickými daty. V návaznosti na tato popula ní data mohou
být analyzovány jakékoli další údaje o rizikových faktorech onkologických onemocn ní v etn
informací o stavu životního prost edí. Databáze webového portálu SVOD zp ístup ují data Národního
onkologického registru z let 1977–2002, což p edstavuje p es 1 229 000 záznam od 91 diagnóz
zhoubných novotvar . Tato data lze analyzovat z pohledu základních charakteristik pacient a
diagnostických údaj a dále je regionáln a asov t ídit. Uživatel pracující s epidemiologickými
analýzami má dále k dispozici demografické údaje o populaci v R za období 1977–2002. Systém je
p ipraven k automatické aktualizaci epidemiologických dat, jakmile budou validována v centrálních
databázích Ministerstva zdravotnictví

R.

Informa ní služby webového portálu jsou voln p ístupné všem uživatel m. Konkrétn se jedná o:
aktuality (pravideln aktualizované informace o d ní v oblasti hodnocení popula ních rizik);
interaktivní analýzy (voln dostupné softwarové nástroje umož ující p ímo zkoumat epidemiologické
trendy onkologických diagnóz); zpravodajství (komentované prezentace p ipravené významnými
odborníky jako forma autorského informa ního servisu). Krom webového portálu byl dále vyvinut
samostatný software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat), který krom základních
epidemiologických analýz umož uje i analýzu klinických onkologických dat. Tento systém je ur en pro
uživatele z ad odborné ve ejnosti a managementu zdravotnictví a oproti webovému portálu nabízí
širší spektrum analytických nástroj a možnost p ístupu ke detailn jším údaj m o diagnostice a lé b
pacient . Bližší informace o software SVOD lze nalézt na adrese http://www.cba.muni.cz/svod
Webový portál SVOD vzniká ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky
Ministerstva zdravotnictví

R a pod garancí

eské onkologické spole ností

datové vstupy jsou získávány na základ spolupráce s
podporován Ministerstvem zdravotnictví

LS JEP. Další nezbytné

eským statistickým ú adem. Projekt je

R (Odbor zdravotní pé e) a Centrem pro kvalitu ve

zdravotnictví Státního zdravotního ústavu. Vývoj systému zajiš uje Centrum biostatistiky a analýz
Léka ské fakulty Masarykovy univerzity a Masaryk v onkologický ústav v Brn .
Portál SVOD bude i nadále rozvíjen, mimo jiné také na základ p ipomínek uživatel . Služby
webového portálu budou rovn ž využity pro optimalizaci program zdravotnické prevence jako je
v první ad Národní program mamografického screeningu v

R, který je datov auditován rovn ž

týmem Léka ské fakulty Masarykovy univerzity (www.mamo.cz). Databáze Národního onkologického
registru umož uje i analýzu dat o diagnostice a lé b onkologických pacient a rovn ž analýzu
celkového p ežití. Tyto analýzy jsou p ipraveny pro komunikaci v rámci eské onkologické spole nosti
LS JEP a budou prezentovány v zón webového portálu s autorizovaným p ístupem. Portál SVOD
tak bude sloužit i jako informa ní zdroj pro management eského zdravotnictví a povede k nastavení
referen ních standard pro výsledky lé ebné pé e v onkologii.

