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Informace  
o aktuálním stavu 
Registru raritních  
vyšetření 
M. Beránek

V roce 2011 byl na stránkách bulletinu Fons popr-
vé  prezentován  Registr  raritních  vyšetření  (RRV) 
sdružující informace o méně obvyklých až raritních 
vyšetřeních prováděných v českých klinických labo-
ratořích (1). RRV má nyní za sebou více než rok „os-
trého“ provozu. Cílem tohoto článku je popsat jeho 
aktuální stav a shrnout novinky, které tento softwa-
rový produkt od loňského roku zaznamenal.

1. Současný stav Registru raritních 
vyšetření

Vyvolávací strana Registru zůstává na stejné adrese 
http://www.registr-raritnich-vysetreni.cz/.  První 
změna, ke které došlo na přelomu roku, se týká de-
signu středové části úvodní strany. Vložili jsme sem 
dvě výrazné ikony „Nabídka vyšetření“ a „Poptávky 
nových vyšetření“, jež byly původně součástí levého 
menu. Po kliknutí na jednu z nich se objeví příslušný 
seznam raritních vyšetření, která lze v našich labora-
tořích na základě domluvy provést (nabídka) nebo 
seznam analytů, o  jejichž vyšetření žadatel dosud 
marně usiluje (poptávka). Tyto ikony usnadňují při 
první návštěvě RRV orientaci na úvodní straně. Sou-
časně se přesunem uvolnil prostor levého menu pro 
vkládání důležitých odkazů a dalších informací.

Výraznými  prvky  úvodní  strany  jsou  nyní  také 
loga  odborných  společností  ČLS  JEP,  které  naše 
úsilí podporují. Kromě České společnosti klinic-
ké biochemie se jedná o Českou hematologickou 
společnost,  Společnost  pro  transfuzní  lékařství, 
Společnost lékařské genetiky a Českou společnost 
nukleární  medicíny.  Výbory  těchto  společností 
jmenovaly  ze  svých  středů  koordinátory,  kteří 
v rámci své specializace spolupracují při vkládání 
záznamů do Registru. 
Zapojením odborníků z různých oblastí laboratorní 
medicíny  se  daří  realizovat  naše  snaha  vytvořit 
z RRV prostředek pro rozvoj mezioborové spolu-
práce a poskytovat podrobnější informace o méně 
běžných laboratorních vyšetřeních. Tím se zvyšuje 
návštěvnost našich stránek i jejich prestiž.       
Pokud  jde  o  statistické  údaje,  RRV  obsahuje  135 
vložených  nabídek  a 6  poptávek.  Do  systému  se 
dosud zaregistrovalo 82 návštěvníků, včetně správ-
ců systému a koordinátorů jeho činnosti. Vložené 
analyty přísluší do jednoho z následujících oborů: 
farmakologie  a  toxikologie,  klinická  hematologie, 
klinická  biochemie,  klinická  imunologie,  dědičné 
poruchy metabolismu, transfuzní lékařství, klinická 
mikrobiologie a nukleární medicína. Hledání analy-
tů lze uskutečnit buď zadáním klíčových slov (první 
možnost)  nebo  použitím  třídících  filtrů  (druhá 
možnost).  Základními  filtry  jsou  „Výběr  oboru“ 
a „Kraj“. Nalezená data lze poté řadit podle jedno-
ho  z osmi  zvolených  parametrů.  Počet  vložených 
záznamů  rozdělených  podle  oborové  příslušnosti 
ukazuje tabulka 1.  

Tabulka 1. Přehled nabízených a poptávaných raritních vyšetření v RRV

Nabídky Poptávky
Obor laboratorní medicíny Počet záznamů (%) Počet záznamů (%)
Farmakologie a toxikologie 67 50 0 0
Klinická biochemie 33 24 5 83
Klinická imunologie 17 13 0 0
Dědičné poruchy metabolismu 11 8 0 0
Klinická mikrobiologie 3 2 0 0
Transfuzní lékařství 2 1 0 0
Klinická hematologie 1 1 0 0
Nukleární medicína 0 0 1 17
Jiné 1 1 0 0
Celkem 135 100 6 100
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Registr byl a je po celou dobu provozu plně funkční 
a pod pravidelnou kontrolou technického supervizo-
ra. Průběžné úpravy jsou spíše kosmetického rázu 
a většina z nich byla provedena na žádost hlavního 
koordinátora RRV. 
Mezi technické problémy, které bylo třeba řešit, byla 
hesla registrovaných návštěvníků (resp. jejich zapo-
mínání)  a  „odbíhání“  autorů  v průběhu  vkládání 
záznamů, kdy systém Registru po několika minutách 
neaktivního uživatele automaticky odpojuje. Důvo-
dem je zajištění ochrany systému a důvěryhodnost 
vložených  dat,  podobně  jako  u  jiných  produktů 
(OpenLIMS, atd.). Každá „automatická“ akce sys-
tému je nyní doprovázena krátkým „zdvořilým“ ko-
mentářem objevujícím se na obrazovce návštěvníka. 
Tak se autor například dozví, že byl během svého 
„odběhnutí“ odpojen a pro další činnost v Registru 
se očekává jeho nové přihlášení.   

2. Prezentace Registru raritních 
vyšetření 

K  první  veřejné  prezentaci  Registru  došlo  na 
konferenci FONS 2012 v rámci tématického bloku 
věnovaného zdravotnickým registrům (2). Všich-
ni  účastníci  konference  obdrželi  ve  sjezdových 
materiálech  vizitky  RRV  s  žádostí  o  spolupráci 
(obrázek 1). Také v časopisu Fons se od loňského 
roku  pravidelně  objevují  upoutávky  na  Registr 
raritních vyšetření.  

řejňování záznamů v Registru, zejména s ohledem 
na nově poptávaná vyšetření. Rádi bychom k tomu 
využili jejich systémy hromadně rozesílaných emai-
lů,  pokud  s  tím  budou  představitelé  jednotlivých 
společností souhlasit. 
Pro lepší vzájemnou komunikaci jsou všem regis-
trovaným  návštěvníkům  RRV  průběžně  zasílány 
informace  o nových  poptávkách.  V některých 
případech  se  tím  výrazně  zkrátila  doba  odezvy 
a došlo k rychlé realizaci požadovaných vyšetření. 
Formou hromadné korespondence řešíme také po-
žadavky na výroční aktualizace vložených záznamů 
a informujeme o změnách v systému. Individuální 
elektronickou korespondencí mezi autory a koordi-
nátory se projednávají pouze technické nedostatky 
týkající se jednotlivých vkladů nebo korekce textů 
nabízených vyšetření.

3. Plánované změny ve struktuře 
RRV

V následujících letech neplánují koordinátoři Regis-
tru výraznější změny systému a páteř celé databáze 
by měla zůstat zachována. Dílčí změny se chystají 
ve struktuře záznamů. Větší prostor pravděpodob-
ně dostanou informace o laboratořích, které daná 
vyšetření provádějí. 
Probíhají rovněž jednání o zapojení dalších odbor-
ných společností. Jde kupříkladu o možnost zveřej-
ňovat  seznamy národních  referenčních  laboratoří 
v oblasti  epidemiologie  a klinické  mikrobiologie, 
včetně vyšetření, která nabízejí.
Nejzajímavější informace z různých oborů vložená 
do Registru raritních vyšetření bychom v budoucnu 
rádi  publikovali  na  stránkách  českých  odborných 
časopisů. Je to však podmíněno aktivitou odborné 
veřejnosti při průběžném plnění databáze novými 
záznamy a jejich pravidelnou aktualizací. 
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Obr. 1. Vizitka RRV určená pro účastníky konfe-
rence FONS 2012
Publicitu získává RRV postupně také v rámci výše 
zmíněných společností. V letošním roce oslovíme 
jejich výbory s žádostí o hlubší spolupráci při zve-


