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1. Úvod
Projekt na vytvo ení webového portálu o epidemiologii nádor
eské republiky je primárn
motivován snahou zp ístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatel a
zájemc . Vycházíme z p edpokladu, že obecné informace o epidemiologii t chto závažných
onemocn ní a s nimi souvisejících popula ních rizicích by m ly být voln p ístupné všem ob an m
R. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádor
R
do zahrani í a z tohoto d vodu byl portál vytvo en v anglickém jazyce.
Informa ní služby webového portálu jsou v zásad trojího druhu: 1) Aktuality a zpravodajství:
pravideln aktualizované informace o d ní v oblasti hodnocení popula ních rizik a epidemiologie
nádor ; 2) Interaktivní analýzy umož ující uživateli p ímo zkoumat epidemiologické trendy jím
vybraných onkologických diagnóz a 3) Automatizované p ipravené prezentace zpracovávající n která
významná témata (forma autorského informa ního servisu). Všechny tyto služby jsou p ístupné všem
p istupujícím uživatel m. V p ípad nejasností nebo problém je možno dále komunikovat se
správcem webového portálu zde. Webový portál tedy p edstavujeme jako dynamickou informa ní
platformu, která bude pravideln aktualizována a která umožní zájemc m i provád ní ady analýz dle
vlastní volby. Všechny takto zp ístupn né analýzy obsahují bezpe ná a publikovatelná data o
epidemiologii nádor , bez jakýchkoli osobních dat pacient .
Projekt na vytvo ení webového portálu Epidemiologie zhoubných nádor v eské republice
navazuje na dlouholetý vývoj analytického software pro data Národního onkologického registru (NOR).
V letech 1999 - 2003 byl vytvo en analytický a prezenta ní software SVOD® (Systém pro Vizualizaci
Onkologických Dat, nyní ve verzi 5), který v ad automatizovaných analýz zp ístup uje všechna data
z databáze NOR. Sou ástí portálu je i samostatná internetová prezentace software SVOD®. Zde
prezentovaný web portál pak eší všechny problémy spojené s distribuci, provozem a aktualizací
samostatného software SVOD® a velmi efektivní cestou zp ístup uje všechny podstatné
epidemiologické analýzy neomezenému po tu uživatel . P idaná hodnota webového portálu proti
software je dále i v možnosti plošné komunikace a centrální správy analýz - z tohoto d vodu je
sou ástí portálu i zpravodajský servis.
Webový portál pracuje p edevším s daty Národního onkologického registru (NOR), který je
spravován Ústav zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS R). K dispozici jsou validovaná
epidemiologická data registru za období 1977 - 2003, což je minimáln v evropském m ítku unikátn
reprezentativní soubor (aktuáln jde o databázi obsahující více než 1,3 milionu záznam ). ÚZIS R je
tedy jako správce dat citován ve všech výstupech portálu a je rovn ž zastoupen mezi odbornými
garanty projektu. Epidemiologické trendy nelze zpracovávat bez relevantních demografických dat o
zkoumané populaci. Tato data byla pro projekt poskytnuta eským statistickým ú adem ( SÚ) na
základ rámcové smlouvy o spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Masarykovou
univerzitou.
Webový portál vytvo il kolektiv autor Léka ské fakulty Masarykovy univerzity (Centrum
biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu. Vytvo ení portálu je zásadn podporováno
Ministerstvem zdravotnictví R v rámci Národního programu kvality zdravotní pé e - projekty podpory
kvality zdravotní pé e. Vývoj je dále podporován Výzkumným zám rem Masarykova onkologického
ústavu (Funk ní diagnostika nádor , MZO 00209805) a Výzkumným zám rem P írodov decké fakulty
Masarykovy univerzity (projekt INCHEMBIOL - RECETOX, projekt 0021622412). Tyto grantové
projekty jsou zárukou dlouhodobé životaschopnosti webového portálu a zajiš ují také pr b žné
aktualizace a další vývoj pod kontrolou správc a administrátor .
Informa ní služby webového portálu budou i nadále obohacovány a vyvíjeny, mimo jiné také
na základ p ipomínek a p ání uživatel . Velmi zásadním cílem je rozší it informa ní servis více do
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oblasti analýzy popula ních rizik, a to i ve vazb na dostupná data o životním prost edí a dalších
externích rizikových faktorech (spolupráce s výše jmenovaným projektem INCHEMBIOL). Stávající
verze webového portálu zp ístup uje výhradn epidemiologická data, avšak databáze Národního
onkologického registru umož uje i analýzu dat o diagnostice a lé b onkologických pacient a rovn ž
analýzu celkového p ežití pacient - a to i v relaci na konkrétní zdravotnická za ízení. Tyto analýzy
jsou p ipraveny pro komunikace v rámci Onkologické spole nosti LS JEP a jsou p ipraveny v zón
webového portálu s omezeným p ístupem. Webový portál tak bude sloužit i jako informa ní zdroj pro
management eského zdravotnictví a napom že k nastavení referen ních standard pro výsledky
lé ebné pé e v onkologii.

Na tvorb a rozvoji webového portálu epidemiologie zhoubných nádor
podílí tyto instituce:

v

eské republice se

Centrum biostatistiky a analýz, Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
(CBA LF MU)
http://www.cba.muni.cz
Masaryk v onkologický ústav, Brno (MOÚ)
http://www.mou.cz
Univerzitní onkologické centrum, Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
(UOC LF MU)
http://www.uoc.muni.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví

R (ÚZIS

R)

http://www.uzis.cz
Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, Státní zdravotní ústav (SZÚ)
http://www.szu.cz
eský statistický ú ad ( SÚ)
http://www.czso.cz
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2. Struktura portálu a základní informace
Webový portál epidemiologie zhoubných nádor
http://www.cba.muni.cz/svod/.

v eské republice se nachází na adrese

2.1 Struktura webového portálu
Portál se skládá z t chto hlavních ástí:
•

O projektu: obsahuje základní informace o projektu, jeho cílech a ešitelském kolektivu.

•

Aktuality: aktuální sd lení pro uživatele portálu p edevším z oblasti epidemiologie nádor a
d ní v projektu SVOD, tato ást je pravideln aktualizována

•

Publikace, zprávy: tato ást obsahuje elektronické publikace a zprávy z oblasti epidemiologie
zhoubných nádor . Tyto práce jsou zam eny na konkrétní diagnózy nebo skupiny diagnóz a
popisují danou problematiku do v tší hloubky.

•

Epidemiologické analýzy: hlavní ást portálu, která uživateli zp ístup uje epidemiologická
data v r zných pohledech prost ednictvím p eddefinovaných analytických nástroj . Forma a
obsah výstup jednotlivých analýz je pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové
skupiny pacient dle dostupných parametr , forma zobrazení v grafech, tabulkách, mapách…
atp.)

•

Odborné akce: obsahuje seznam plánovaných domácích i zahrani ních odborných akcí,
které se týkají problematiky epidemiologie zhoubných nádoru.

•

WWW odkazy: odkazy na další stránky zabývající se nejen problematikou zhoubných nádor

•

Software SVOD: informace o software SVOD, informace o stavu ešení projektu, materiály k
programu SVOD, podpora uživatel m, diskusní klub a pod.

•

Pr vodce analýzami: obsahuje pr vodce (manuál) pro uživatele portálu, ve kterém jsou
metodicky zpracovány hlavní postupy pro práci s epidemiologickými analýzami a slovník
odborných pojm

Další ástí webového portálu je administrace. Tento modul je ur en pro správce portálu a
umož uje správu celého portálu (vyv šování aktualit, zve ej ování publikací a zpráv, celkové
nastavení portálu). P ístup do této ásti je chrán n p ihlašovacím jménem a heslem.
Sou ástí webového portálu je také fulltextové prohledávání archivu zpráv, publikací a aktualit a
dalších ástí portálu.
Webový portál je k dispozici ve dvou jazykových mutacích a to v eštin a angli tin .
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2.2 Technické ešení webového portálu
Webový portál je fyzicky provozován na dvou strojích: databázový server (OS Linux se
systémem systém ízení báze dat MySQL v.4.0) a webový server (OS Linux s podp rnými
skriptovacími moduly v jazyce PHP). Oba stroje jsou propojeny p es vyhrazená sí ová rozhraní s
neve ejnými IP adresami, ímž je zajišt no fyzické odd lení databázového serveru od okolního
Internetu. Komunikace mezi jednotlivými logickými moduly webového portálu je realizována na
technologiích webových služeb (standardy XML, SOAP a WSDL). Komunikace mezi webovým
portálem a koncovým uživatelem, která obsahuje d v rná data p ístupná pouze po p ihlášení, je
realizována pomocí zabezpe eného komunika ního protokolu SSL.
Uživatelské rozhraní pro práci s analýzami je vytvo eno pomocí skriptovacího jazyka
JavaScript v kombinaci s technologiemi kaskádových styl a DHTML, modul pro p ístup k dat m, který
zajiš uje komunikaci mezi databází a modulem pro generování graf , je vytvo en v jazyce PHP za
použití knihovny NuSOAP. Modul pro generování graf umož uje generování graf ve formátu GIF a
je naprogramován v jazyce PHP za použití knihovny JpGraph. Sou ástí modulu je i možnost
zobrazení zdrojových dat v tabulkové podob ve formátu HTML.
Sou ástí technického ešení webového portálu je i zabezpe ené zálohování zpracovávaných
dat a skript , které zajistí rychlou obnovu pot ebných dat po p ípadné technické havárii. Webový portál
SVOD je vytvá en dle pravidel tvorby p ístupného webu dle „Best practice - Pravidla pro tvorbu
p ístupného webu Verze 1.0“ a bezpe nostní strategie se bude ídit podle „Metodické p íru ky
zabezpe ování produkt a systém budovaných na bázi informa ních technologií“. Celý projekt se
pak bude ídit standardy bezpe nosti IS dle normy SN ISO/IEC 17799:2000 a rizika budou
analyzována podle metodiky normy SN ISO/IEC TR 13335.

2.3 Systémové požadavky
Pro práci s webovým portálem je pot eba po íta
prohlíže podporující HTML 4.01 a JavaScript.

s p ipojením do sít

Internet a webový

Vhodné opera ní systémy:
o

Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP)

o

UNIX / Linux

Vhodné nastaveni grafické karty:
o

Rozlišení: 1024 x 768 (možné i 800 x 600, mén komfortní)

o

Barevná hloubka: 32 tis. / 64 tis. barev

Další pot ebné programové vybavení:
o

Adobe Acrobat Reader (voln k dispozici)
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Podporované webové prohlíže e:
o

Internet Explorer 6 Service Pack 1

o

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

o

Internet Explorer 5.01 Service Pack 2

o

Mozilla 1.6 a vyšší

o

Firefox 0.8 a vyšší

o

Netscape 7 a vyšší

o

Opera 7 a vyšší
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3. Epidemiologické analýzy
Epidemiologické analýzy jsou úvodní a hlavní ástí webového portálu epidemiologie
zhoubných nádor v eské republice. Jedná se o p eddefinované analytické nástroje, které
zp ístup ují uživateli epidemiologická data v r zných pohledech. Forma a obsah výstup jednotlivých
analýz je pak pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných
parametr , zobrazení v grafech, tabulkách, mapách… atp.)
Analýzy se spoušt jí kliknutím na p íslušný nadpis nebo ikonu, každá nov spušt ná analýza
se pak otev e v samostatném okn prohlíže e.
K dispozici jsou tyto analytické nástroje:
INCIDENCE A MORTALITA -

asový vývoj incidence a mortality zhoubných nádor v

ASOVÉ TRENDY - Zm ny ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádor
r stu a meziro ní zm ny).

R.

v ase (index

V K PACIENT - V ková struktura populace pacient a zem elých na zhoubné nádory.
REGIONÁLNÍ P EHLEDY - Srovnání incidence a mortality zhoubných nádor v krajích
SROVNÁVACÍ ANALÝZY srovnání s referen ními hodnotami.
KLINICKÁ STADIA -

asový vývoj epidemiologických parametr

v krajích

R.
R ve

asový vývoj zastoupení klinických stadií.

SROVNÁNÍ SE ZAHRANI ÍM - Srovnání epidemiologie zhoubných nádor
(zdroj: IARC - GLOBOCAN 2002).

v

R a ve sv t

SOUHRNNÁ PREZENTACE - Komplexní prezentace základních analýz k jednotlivým
diagnózám.

Spušt ní
analýzy
- kliknutím na
ikonu nebo
nadpis
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Struktura analytického okna:
Výb r skupiny pacient
pro analýzu dle
dostupných parametr
Otev e okno další
analýzy se stejným
nastavením (diagnóza,
skupina pacient )
Nadpis grafu s popisem
analyzované skupiny
pacient
Legenda grafu
Velikost analyzované
skupiny pacient
Výb r diagnózy
Nastavení analýzy
(zobrazené hodnoty,
zp sob výpo tu –
jednotky...)
Otev e okno reportu
vybrané diagnózy
Zobrazí okno s tabulkou
hodnot zobrazených v
grafu
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3.1 Obecné základy práce s analýzami
3.1.1 Výb r diagnózy
Prvním krokem po spušt ní každé analýzy p ímo z hlavní stránky portálu je výb r
požadované diagnózy. V již otev eném analytickém okn lze diagnózu zm nit kliknutím na tla ítko
„Zm nit diagnózu“ v dolní ásti.
Jednotlivé diagnózy jsou rozd leny do skupin, požadovaná skupina diagnóz se zobrazí
v pravé ásti okna po umístn ní kurzoru a kliknutí nad p íslušnou ástí schématického obrázku
t la lov ka. Kliknutím na „P ímo zobrazit všechny diagnostické skupiny“ se p ípadn místo obrázku
zobrazí seznam skupin diagnóz.
Volba požadované skupiny
diagnóz

Požadovaná skupina
diagnóz

P epnutí zobrazení schematického
obrázku nebo seznamu skupin diagnóz
Po zobrazení skupiny diagnóz zvolíme požadovanou diagnózu kliknutím na p íslušnou
položku v seznamu. V p ípad , že spouštíme novou analýzu z hlavní stránky webového portálu,
otev e se okno analýzy s grafem v základním nastavení. V p ípad , že pouze m níme diagnózu v již
spušt ném a nastaveném okn analýzy, zobrazí se graf dle p vodního nastavení s hodnotami pro
nov zvolenou diagnózu.
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3.1.2 Nastavení analýzy
Parametry nastavení analýzy jsou specifické pro každý typ analýzy a budou popsány
v p íslušných kapitolách. Obecn se nastavení analýzy týká zobrazených hodnot v grafu (incidence,
mortalita atp.) a zp sobu výpo tu hodnot , tedy zobrazených jednotek (nap . absolutní po ty,
p epo et na 100 000 osob, p epo et na evropský standard (ASR-E), p epo et na sv tový standard
(ASR-W) atp.)
Režim „Nastavení analýzy“ se spustí kliknutím na p íslušné tla ítko v dolní ásti okna,
p epnutí zp t do zobrazení grafu se provede kliknutím na tla ítko „Zobrazit graf“ nad náhledem grafu.
;

P íklad voleb v režimu
nastavení analýzy

P epnutí do režimu
zobrazení grafu
Náhled grafu –
p ekresluje se dle
provedených zm n
nastavení
P epnutí do režimu
nastavení analýzy
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3.1.3 Výb r skupiny pacient
Každou analýzu je možné provést na skupin pacient vybrané dle ur itých parametr . Dle
typu analýzy mohou být n které údaje nep ístupné, obecn jsou však dostupné tyto parametry:
pohlaví, v k, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav
pacienta, úmrtí na diagnózu...)
Možnost výb ru dle dalších parametr
pouze oprávn ným uživatel m.

(histologie, diagnostika, lé ba...) bude zp ístupn na

Režim výb ru skupiny pacient se spustí kliknutím na tla ítko požadovaného parametru
v horní ásti okna, p epnutí zp t do zobrazení grafu se provede kliknutím na tla ítko „Zobrazit graf“
nad náhledem grafu.

P epnutí do režimu
výb ru skupiny pacient
dle požadovaného
parametru

P epnutí do režimu
zobrazení grafu
Náhled grafu –
p ekresluje se dle
provedených zm n
nastavení
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a) Pohlaví, V k
P i volb pohlaví lze dle zvolené diagnózy vybrat hodnoty „muži“, „ženy“ nebo „ob pohlaví“.
V k lze zvolit dle hranic p tiletých v kových interval , v levé ásti u p íslušné hodnoty se volí dolní
hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba „všechny v kové kategorie“
vybere všechny pacienty.

b) Region (kraj)
Parametr kraj vychází z údaje o míst trvalého bydlišt pacienta. Požadovaný kraj pak zvolíme
kliknutím na oblast v map nebo na položku seznamu vpravo. Výb r všech pacient bez ohledu na
kraj provedeme kliknutím na odkaz „ eská republika“ vpravo naho e.
Zobrazení popisk kraj v map m žeme zapnout a vypnout kliknutím na odkaz „legenda“
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c) Období
Parametr období vychází v p ípad incidence z údaje o roku stanovení diagnózy a v p ípad mortality
pak z roku úmrtí na diagnózu. Požadované období lze zvolit dle hranic dvouletých interval , v levé
ásti u p íslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu.
Volba „Celé dostupné období“ vybere pacienty za celé dostupné období.

d) Klinické stadium
Parametr klinické stadium vychází z p vodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR.
Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost
metodik TNM klasifikace v datech NOR: 1976-1981 II. vydání; 1982-1994 III. vydání 1978; 1995-2000
IV. vydání, 2. revize; 2001-2004 V. vydání).
Je možno zvolit jednotlivá stadia I-IV a neznámo, p ípadn
pokro ilých stadií III-IV. Volba vše vybere všechny pacienty.

skupinu

asných stadií I-II nebo
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e) TNM klasifikace
Parametr TNM klasifikace vychází z p vodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR.
Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost
metodik TNM klasifikace v datech NOR: 1976-1981 II. vydání; 1982-1994 III. vydání 1978; 1995-2000
IV. vydání, 2. revize; 2001-2004 V. vydání).
K dispozici je výb r dle výsledného TNM, které je stanoveno na základ p edlé ebného (klinického)
TNM a poopera ního (histopatologického) TNM.
Jednotlivé složky TNM pak znamenají:
T kategorie - rozsah primárního nádoru
N kategorie - nep ítomnost i p ítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách
M kategorie - nep ítomnost i p ítomnost vzdálených metastáz

f) Další parametry
Parametr stav pacienta znamená stav pacienta k poslednímu dostupnému datu celé databáze. Lze
volit hodnoty „žije“ (žijící pacienti), „nežije“ (pacienti, kte í zem eli) nebo „vše“ (všichni pacienti).
Parametr úmrtí na diagnózu je dostupný pouze p i volb „nežije“ ve stavu pacienta. Lze volit hodnoty
„ano“ (bezprost ední p í ina úmrtí nebo hlavní nemoc - prvotní p í ina úmrtí pacient byla zvolená
diagnóza nádorového onemocn ní), „ne“ (pacienti zem eli z jiných p í in) nebo „vše“ (všichni
pacienti).

Dalších parametry (histologie, diagnostika, lé ba...) budou dostupné pouze oprávn ným uživatel m
portálu.
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3.2 Incidence a mortalita
Tato analýza umož uje zobrazit asový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze
zobrazit v t chto jednotkách:
- absolutní po ty
- p epo et na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
- p epo et na evropský standard (ASR-E)
- p epo et na sv tový standard (ASR-W)
Hodnoty pro incidenci a mortalitu je možno v grafu zobrazit sou asn .
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, v k,
region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na
diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.

Volba zobrazení
incidence a
mortality (lze
obojí)

Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)
Zobrazení grafu
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3.3 asové trendy
Tato analýza umož uje zobrazit zm ny v asovém vývoji incidence nebo mortality zvolené
diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v t chto jednotkách:
- index r stu v absolutních po tech (po ítaný k uživatelem zvolenému roku)
- index r stu v procentech (po ítaný k uživatelem zvolenému roku)
- meziro ní zm ny v absolutních po tech
- meziro ní zm ny v procentech
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, v k,
region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na
diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.

Volba zobrazení
incidence nebo
mortality

Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)
Volba roku pro
výpo et indexu
r stu

Zobrazení grafu
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3.4 V k pacient
Tato analýza umož uje zobrazit v kovou strukturu populace pacient
diagnózu. Hodnoty lze zobrazit v t chto jednotkách:

nebo zem elých na

- absolutní po ty
- p epo et na 100 000 osob (v kov specifická incidence nebo mortalita)
- v ková struktura v %
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, region
(kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na
diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.

Volba zobrazení
pacient nebo
zem elých na
diagnózu

Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)
Zobrazení grafu
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3.5 Regionální p ehledy
Tato analýza umož uje zobrazit srovnání incidence nebo mortality v krajích R pro zvolenou
diagnózu. Výsledek je možno zobrazit v map nebo ve sloupcovém grafu. Hodnoty mohou být v
t chto jednotkách:
- p epo et na 100 000 osob (v kov specifická incidence nebo mortalita)
- p epo et na evropský standard (ASR-E)
- p epo et na sv tový standard (ASR-W)
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, v k,
období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.

Volba zobrazení
incidence nebo
mortality

Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)

Zobrazení v map

Zobrazení v grafu

Volba zobrazení mapy
nebo sloupcového grafu
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3.6 Klinická stadia
Tato analýza umož uje zobrazit asový vývoj zastoupení klinických stadií zvolené diagnózy.
Výsledek je možno zobrazit v páskovém, spojnicovém nebo kolá ovém grafu.. Hodnoty mohou být
v t chto jednotkách:
- zastoupení klinických stadií v absolutních po tech
- zastoupení klinických stadií v procentech
- zastoupení klinických stadií v p epo tu na 100 000 obyvatel (hrubá incidence)
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, v k,
region (kraj), období a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.
Hodnoty klinického stadia pacient vychází z p vodních primárních dat zaznamenaných v databázi
NOR. Zobrazené výsledky pak odráží vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvar a její postupné
zavád ní do Národního onkologického registru. V datech NOR docházelo v TNM klasifikaci k t mto
zm nám:
1976-1981: TNM klasifikace II. vydání 1974
1982-1994: TNM klasifikace III. vydání 1978
1995-2000: TNM klasifikace IV. vydání, 2. revize 1994
2001 a dále: TNM klasifikace V. vydání 2000
P i interpretaci výstup je pak nutno brát na tyto skute nosti ohled!
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Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)

Zobrazení v páskovém grafu

Zobrazení ve spojnicovém grafu

Zobrazení v kolá ovém grafu
Volba zobrazení v
páskovém,
spojnicovém nebo
kolá ovém grafu
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3.7 Srovnávací analýzy
Tato analýza umož uje pro danou diagnózu zobrazit srovnání situace ve zvoleném kraji
v porovnání s celkovou situací v eské republice a ve srovnání s maximálními a minimálními
hodnotami, které byly zjišt ny v krajích R.
Analýza umož uje srovnání ve dvou pohledech:
A) asový vývoj incidence nebo mortality
B) v ková struktura pacient nebo zem elých na diagnózu
Hodnoty lze zobrazit v t chto jednotkách:
A)

asový vývoj

- p epo et na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
- p epo et na evropský standard (ASR-E)
- p epo et na sv tový standard (ASR-W)
B) V ková struktura
- p epo et na 100 000 osob (v kov specifická incidence nebo mortalita)
- v ková struktura v %
Požadovaný kraj pro srovnání lze vybrat v nabídce "Výb r skupiny pacient - Region" nebo kliknutím
na mapku pod legendou.
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví, v k,
region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na
diagnózu...) .
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.
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Volba zobrazení:
Nastavení analýzy

- incidence nebo
mortalita
- pacienti nebo zem elí
na diagnózu
Volba zp sobu výpo tu
(jednotky) a volba typu
analýzy:
- asový vývoj
- v ková struktura
asový vývoj

V ková struktura

Volba srovnávaného kraje
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3.8 Srovnání se zahrani ím
Tato analýza umož uje pro danou diagnózu zobrazit incidenci nebo mortalitu v
srovnání s ostatními zem mi sv ta. Hodnoty mohou být v t chto jednotkách:

eské republice ve

- absolutní po ty
- p epo et na 100 000 osob (v kov specifická incidence nebo mortalita)
- p epo et na sv tový standard (ASR-W)
Hodnoty R lze srovnat se všemi zem mi sv ta, pouze s Evropskými zem mi nebo se sv tovými
regiony. V grafu je zobrazena vždy hodnota R a hodnoty 15 zemí s nejvyšší incidencí. Tabulka
hodnot pak obsahuje hodnoty všech zemí zahrnutých do analýzy (v etn nezobrazených v grafu).
Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle t chto parametr : pohlaví (muži
nebo ženy) a v k.
Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách „Nastavení analýzy“ a „Výb r skupiny
pacient “.
Zdrojem dat pro tuto analýzu je databáze GLOBOCAN 2002 (J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M.
Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase
No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004, http://www-dep.iarc.fr/).
Rozsah diagnóz nabízených v této analýze neodpovídá úpln rozsahu databáze NOR, což je dáno
omezenými možnostmi zdroje.

Výb r skupiny pacient dle
pohlaví a v ku

Volba oblasti pro srovnání s
R

Volba zobrazení
incidence nebo
mortality

Nastavení analýzy

Volba zp sobu
výpo tu
(jednotky)
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Zobrazení grafu

Tabulka hodnot
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3.9 Souhrnná prezentace
Obsahuje komplexní prezentaci základních epidemiologických analýz k vybrané diagnóze. Jednotlivé
„snímky“ v prezentaci jsou okomentovány a nabízí p ístup k odpovídajícím analytickým nástroj m.
Souhrnná prezentace obsahuje tyto analýzy:
1)

asový vývoj hrubé incidence a mortality

2)

asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen

3)

asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen

4)

asový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání muž a žen

5) V ková struktura pacient a zem elých na diagnózu
6) V kov specifická incidence a mortalita
7) Regionální p ehled - Hrubá incidence (mapa)
8) Regionální p ehled - Hrubá mortalita (mapa)
9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase

Popis okna souhrnné prezentace

Popis analýzy,
komentá
Nabídka
odpovídajících
analytických nástroj
Upozorn ní,
varování

P edchozí analýza
prezentace – posun
zp t

P ímá volba
analýzy
v prezentaci

Následující analýza
prezentace – posun
vp ed
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asový vývoj hrubé incidence a mortality

2)

asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen

asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen

4)

asový vývoj indexu mortalita/incidence - muži a ženy

5) V ková struktura pacient a zem elých na diagnózu

6) V kov specifická incidence a mortalita

7) Regionální p ehled - Hrubá incidence

8) Regionální p ehled - Hrubá mortalita

9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase
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3.10 Report
Z okna v tšiny analýz je možno zobrazit report zvolené diagnózy kliknutím na tla ítko „Zobrazit
report“. Report obsahuje stejné komentované výstupy jako souhrnná prezentace, avšak bez
p ístupu k souvisejícím analýzám. Okno reportu dále nabízí funkci exportu do formátu pdf.
Okno reportu s komentovanými analýzami
Export reportu
do pdf

Komentovaný report ve formátu pdf s tabulkami
hodnot pro každou analýzu
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Slovník odborných pojm
ASR – Age Standardized Rate –viz v kov standardizovaná incidence – p ímá standardizace
evropský v kový standard – viz v kov standardizovaná incidence – p ímá standardizace
hrubá incidence/mortalita – (též Crude Rate, CR) – po et p ípad na 100 000 osob v dané populaci;
podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy
incidence – míra etnosti onemocn ní na ur itou diagnózu v populaci
mortalita – míra etnosti úmrtí na ur itou diagnózu v populaci
SIR – Standardized Incidence Ratio –viz v kov nep ímo standardizovaná incidence
sv tový v kový standard – viz v kov standardizovaná incidence – p ímá standardizace
v kov specifická incidence/mortalita – (též age-specific rate) – po et p ípad v dané v kové
kategorii na 100 000 osob ve stejné v kové kategorii populace; podle použití se osobami rozumí celá
populace, pouze muži nebo pouze ženy
v kov nep ímo standardizovaná incidence/mortalita – též Standardized Incidence Ratio (SIR) –
udává se v procentech a vyjad uje, jak se skute ný po et p ípad ve sledované populaci liší od po tu
p ípad ve standardu. Výpo et je založen na porovnávání skute ného a o ekávaného po tu p ípad
ve sledované populaci, o ekávaný po et je odvozen ze standardu. Standardem je po et p ípad v
populaci celé eské republiky, hodnota SIR pro eskou republiku je pak vždy 100%.
Takto vypo ítaná hodnota SIR je pouze odhadem skute né hodnoty v populaci. P esnost tohoto
odhadu pak vyjad ujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s ur itou pravd podobností (standardn
95%) obsahuje tuto skute nou popula ní hodnotu. Navíc zde interval spolehlivosti slouží k posouzení,
zda se hodnota SIR statisticky významn (standardn je hladina významnosti 5%) liší od standardu
(celá R). Tento p ípad nastává, jestliže hodnota 100% neleží v intervalu spolehlivosti.
v kov standardizovaná incidence/mortalita – p ímá standardizace – též Age Standardized Rate
(ASR) – je váženým pr m rem hrubých incidencí ve v kových kategoriích (tedy v kov specifických
incidencí), kde váhy hrubých incidencí ve v kových kategoriích jsou úm rné po tu osob v popula ním
standardu. Vyjad uje, jaký by byl po et p ípad na 100 000 osob, kdyby zkoumaná populace m la
stejnou v kovou strukturu jako populace standardu. P i výpo tech se požívá evropský (E) nebo
sv tový (W) standard – teoretická populace p ibližn odpovídající pom rem po t osob ve v kových
kategoriích p íslušné reálné populaci.
Takto vypo ítaná hodnota ASR je pouze odhadem skute né popula ní hodnoty, p esnost tohoto
odhadu pak vyjad ujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s ur itou pravd podobností (standardn
95%) obsahuje tuto skute nou popula ní hodnotu.

© 2006 CBA LF MU, © 2006 MOÚ

