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DDůůvody pro vytvovody pro vytvořřeneníí
 

registru MG registru MG 

• evidence „všech“
 

monoklonálních
 

gamapatií
-

 
stále cca 1/5-1/4 nemocných je dnes léčena mimo 

centra, tím ale přichází
 

o některé
 

z léčebných možností
 z důvodu současné

 
lékové

 
politiky ⇒ centralizace

• paralelní
 

registr MGUS by měl vést k časnější
 

dg. MM

-
 

dnes známé
 

rizikové
 

skupiny, opět jen minimum dat

• přínos pro zlepšení
 

evidence jednotlivých pracovišť

-
 

plasticita = možnost zařazení
 

formuláře na míru

⇒ nutnost jednoduchých formulářů
 

i systému zadávání
-

 
nejlépe webový formulář, přístupný na heslo



Institut Institut biostatistikybiostatistiky
 

a analýza analýz
Academic institute 
-> Established in 2001
-> 35 employees 
-> 55 scientific

 
projects

www.www.cbacba..munimuni..czcz

Research and teaching
-> Computational biology 
-> Ecological risk assessment
-> Human risk assessment
-> Evidence-based medicine

Structure
-> Data analysis
-> Clinical trials
-> Environmental informatics
-> SW development & ITC

http://www.cba.muni.cz/


OnOn--line webovline webovéé
 

registryregistry

Příklady webových formulářů



Ochrana dat registrOchrana dat registrůů

Web ServerWeb Server

Lokální
 

PCVstup datVstup dat

(Secure web(Secure web--based communication)based communication)

 

128 bit SSL128 bit SSL

DatabaseDatabase
 

ServerServer
((Oracle 9iOracle 9i

 

Server)Server)

Plně
 

autorizovaný systém
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Registr MG Registr MG ––
 

shrnutshrnutíí: : 

• zahájení
 

příprav
 

registru MG: Velké
 

Bílovice 2006

• dnešní
 

stav = plně
 

funkční
 

mezinárodní
 

databáze !

• cíl:
 

evidence „všech“
 

nově
 

dg. nemocných s MGUS a MM

• jak postupovat při léčbě
 

mimo centra ?

• nutné
 

je vedení
 

seznamu nově
 

dg. nemocných

• vlastní
 

zápis do registru provede určený monitor  

• plánovaný „update“
 

registru: 1x ročně
 

ke konci února

• aktualizace dat k termínu každoročního setkání

• plánované
 

zahájení
 

registru MG: 1. květen 2007



RMG RMG ––
 

Registry Registry ofof
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Děkuji za pozornost !
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