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Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)
• Navazuje na Oddělení klinických klasifikací, Projekt OPZ v letech 2020-23
• Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro klasifikace (2021-)
Spolupráce s pracovišti 1. LF UK, 2. LF UK, ÚK UK

Klíčové „produkty“ (české verze):
•

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (95 % české
verze, bude zveřejněna do konce roku) MKN-11

•

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a
zdraví (1. vydání v ČR 2008, 2. akt. vydání 2020) – MKF

•

Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí (WHO
beta, přesto ČR verze už 10 %) – ICHI

Další produkty:
• Human Phenotype Ontology
• Terminologie vzácných nemocí/ORPHAcodes
• Kategorizace zdravotnických materiálů

Dobrá rodina: CDC, Stanford University, NHS
Digital, University of Calgary, BfArM, RIVM, CIHI,
South African Medical Research Council, …

• Kategorizace zdravotnické techniky
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Problém definice vzácného onemocnění = je exaktní
• Jak identifikovat vzácné onemocnění?

ICD-10 (International Classification
of Diseases, 10th Revision), widely
used around the world for disease
coding, death reporting and, in
some countries, for reimbursement
and resource allocation in
healthcare systems, covers only 8%
of rare diseases.
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Jak jsou kódována vzácná onemocnění v datech?
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Podrobněji než v MKN-10 = Orphanet nomenclature
Orphanet Nomenclature Description
The Orphanet nomenclature is produced in English and translated into 8 other languages (as of
project lenght 2018-2021): Czech, Dutch, French, German, Italian, Polish, Portuguese and Spanish. For
up-to-date info consult the page https://www.orphadata.com/orphanet-nomenclature-for-coding/
Each entity in the Orphanet nomenclature is defined by:
•ORPHAcode: a unique, time-stable and non-reusable numerical identifier. It is generated randomly by
the database;
•a preferred term: the name most commonly accepted in the scientific community, according to the
literature, or the term adopted by an ad hoc committee (consensus);
•synonyms: terms that are perfectly equivalent to the preferred term. The number of synonyms is
indefinite and may vary depending on the language of translation. Acronyms commonly used to
describe the disease are included as synonyms;
•a definition.
ORPHAkódy vs. Orphanet Nomenclature
ORPHAkódy = Orphanet Nomenclature
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Orphanet nomenclature v ČR
• česká verze od roku 2016, první publikace 2017
• přeloženo více než 23.000 preferovaných termínů, synonym a klíčových slov
• zajišťovány pravidelné roční aktualizace = změny v mezinárodní verzi jsou přijaty do
české verze (překlad u nových termínů, změny u existujících)
• sjednocení terminologie s aktuálně používanými klasifikacemi, vybrané aktivní
odbornosti dávají zpětnou vazbu
• nástroj, který umožňuje identifikovat případy vzácných onemocnění ve
zdravotnických datech = obecně, pokud lze nalézt a přiřadit ORPHA kód, je to vzácné
onemocnění
• od 2016 je možné zadávat ORPHAkódy do Národního registru reprodukčního
zdraví, modul Vrozené vady
• od 2020 postupně možné zadávat ORPHAkódy na doklady 01, 02, 06 ZP
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https://skoleni.uzis.cz/course/view.php?id=11

Workshop RD-CODE v Praze, 2020

Školení RD-CODE ve FN Motol, 2020

Vývoj počtu zadaných ORPHA code do
NRRZ
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2185 Congenital hydrocephalus
85408 Rheumatoid factor-negative polyarticular…
3380 Trisomy 18
42 Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency
280914 Idiopathic anterior uveitis
85414 Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis
85438 Enthesitis-related juvenile idiopathic arthritis
870 Down syndrome
247854 Rheumatoid factor-negative juvenile idiopathic…
79241 Biotinidase deficiency
85410 Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
404580 Polyarticular juvenile idiopathic arthritis
247846 Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis…
42642 PFAPA syndrome
0

Nejčastěji zadané diagnózy
pomocí ORPHAkódu do NRRZ
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Další vývoj

Orphanet Data Visualization Tool
… builds on Orphanet’s specific expertise, and on its
organisation as a long-lasting, well-established network, to fulfil
the following general objectives:
• To contribute to the generation of standardised,
interoperable data on RD diagnosis for primary and
secondary use, through maintenance of the Orphanet
nomenclature of RD in collaboration with ERNs, and active
support for its implementation in hospitals hosting ERNs,
• To contribute to the harmonisation of data collection
amongst various settings (health records, registries) and
amongst countries, through dissemination of coding good
practices at the source (health records, registries, etc)
• To support evidence-based decision-making in the frame of
the European strategy around ERNs, by providing an
exploitable reference corpus of data and information on RD.

https://dataviz.orphacode.org/ + API + Orphanet
nomenclacture pack
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Common Data Elements for Rare Diseases Registration
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Common Data Elements for Rare Diseases Registration

10

RARE -> IS pro vzácná onemocnění
Projekt: Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů UZIS a tvorba
dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocněních v ČR eHealth a vzácná onemocnění
Klíčová aktivita č. 2: Metodické nastavení a zpracování doplňujících analytických podkladů pro vytěžování dat NZIS v
oblasti vzácných onemocnění a infekčních chorob
vytvoření potřebné dokumentace, analytických podkladů a metodických materiálů pro vznikající komplexní a
vícezdrojový informační systém (IS) pro vzácná onemocnění

Pro plnou funkčnost IS pro vzácná onemocnění bude nutno rovněž doplňkově vytvořit podpůrnou aplikaci, která
zajistí sběr průnikových údajů nad touto vysoce heterogenní skupinou pacientů a současně umožní v případě nutnosti
selektivních, flexibilních a třeba i dočasných dosběrů dalších informací o konkrétním vzácném onemocnění.

Ve shodě s Mezioborovou komisí pro vzácná onemocnění
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Informační systém pro vzácná onemocnění
Budeme sbírat nová (extra) data? = Pokud ano, pak jen dočasně.
Mnoho dat je již dostupných!!!
1) Národní zdravotnický informační systém – Národní registr reprodukčního zdraví
Problém: nekompletní, nízká metodická podpora, dataset zaměřen na morfologické vady
Výhoda: můžeme identifikovat konkrétní vzácné onemocnění ORPHAkódem
2) Národní zdravotnický informační systém – Národní registr hrazených zdravotních služeb
Problém: mnoho dat, různá kvalita, provázanost s metodikami pro úhradové mechanismy
Výhoda: můžeme identifikovat konkrétní vzácné onemocnění ORPHAkódem, ale toto není kompletní a závisí na
implementaci v IS
3) Klinické informační systémy
Problém: implementace v EHR je válečná zóna

4) Registry lokální, klinické registry národní, mezinárodní, studie
Problém: roztříštěnost, vícenásobné zadávání, limity ve sdílení a využití dat
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Informační systém pro vzácná onemocnění
Budoucí aktivity a směry
• definice základního datového setu, definice specifických datových setů (nebo adaptace mezinárodních)
• tyto datové sety jako standardy definovat na úrovni ČR
• datové rozhraní pro národní sběr, zajištění návaznosti

ZADÁVEJME DATA POUZE JEDNOU!
• jednotná implementace v klinických informačních systémech
• národní metodiky – Kdo, kdy, jak a kam zaznamená = je to nástroj pouze pro specializovaná pracoviště
(ERN)? Kdo, jak a kdy může data dále použít?
• zajištění interoperability dostupností terminologických/kódovacích/klasifikačních standardů
(aktualizace, publikace, implementace v NZIS) – ORHAkódy, ICD-11, ICF, HPO, ….
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ORPHAkódy – kde jsou k dispozici podklady
https://www.rd-code.eu/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--orphanet
http://skoleni.uzis.cz/course/view.php?id=11

Děkuji za pozornost!
miroslav.zvolsky@uzis.cz
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