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UROWEB: edukační portál pracující s reálnými daty

http://www.uroweb.cz

Interaktivní a pro výuku využitelný 
software 
Zpřístupnění dostupných 
populačních dat bez bariér

Výuka léčebných standardů a 
práce s klinickými daty 

Motto: 
využití již existujících dat je vždy levnější než sběr dat nových 



Proč UROWEB pro výuku ?

Práce s populačními 
daty

Výuka analýzy rizik
Výuka epidemiologie

Výuka analýzy 
výsledků a kvality 
péče

Výuka léčebných 
standardů

Vše podstatné na 
jednom portálu

Ideální nástroj pro 
„interaktivní 
samostudium“

Zdroj poznání i 
pro management 
krajů nebo vedení 
nemocnic



Portálové řešení: on-line informační systém

Informace členěny dle diagnóz



Epidemiologická a populační data ČR
• Epidemiologické analýzy a rozbory 

kvality populačních dat týkajících se 
dané diagnózy v ČR

Mezinárodní epidemiologická data
• Přehled dostupných zdrojů 

mezinárodních dat

Regionální zpravodajství ČR
• Regionální rozbory 

epidemiologie dané 
onkologické diagnózy

Další informace ke zvolené diagnóze

• Predikce počtu léčených pacientů v ČR

• Diagnostika a včasný záchyt 

• Terapeutické postupy a standardy 

• Monitoring výsledků a kvality péče v ČR 

• Běžící projekty 

Nabídka zvolené diagnózy

Software UroWeb - interaktivní
automatizované nástroje k prohlížení 
a hodnocení epidemiologických dat 
dané diagnózy

http://www.uroweb.cz



Epidemiologie urologických malignit v České republice



Software UroWeb - interaktivní nástroje k prohlížení a 
hodnocení epidemiologických dat (C64, C67, C61, C62) 



Epidemiologie urologických malignit v České republice

Během historie sběru dat Národního 
onkologického registru ČR došlo k těmto změnám 
v používání TNM klasifikace: do roku 1981 – TNM 
klasifikace II. vydání – pro nádory urogenitálního 
systému není klasifikace definována a údaje 
nejsou zahrnuty do analýzy; 1982-1994 – TNM 
klasifikace III. vydání – pro nádory urogenitálního 
systému jsou definovány pouze hodnoty T, N a M, 
stadia je však možné odvodit a doplnit podle 
pravidel IV. vydání; 1995-2000 – TNM klasifikace 
IV. vydání; 2001-2004 – TNM klasifikace V. vydání; 
od roku 2005 – TNM klasifikace VI. vydání.



Mezinárodní epidemiologická data



Regionální zpravodajství České republiky



Predikce počtu pacientů

Metodika 
výpočtů

Odhady incidence

Odhady prevalence

Odhady počtu léčených pacientů



Diagnostika a včasný záchyt



Terapeutické standardy a postupy

Knihovna 
chemoterapeutických 
režimů 
http://dios.registry.cz



Monitoring výsledků a kvality péče

Metodika 
hodnocení

Referenční standardy přežití pacientů s nádory urogenitálního systému



DĚKUJI ZA 
POZORNOST 

Více na www.uroweb.cz


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15

