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ÚVOD 

 webový portál a softwarový nástroj pro registraci, 
správu a prezentaci klinických dat 

 obsluha a provoz neintervenční klinické studie 
včetně pravidelného datového a bezpečnostního 
auditu 

 PORTÁL – určen pro vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a pro publikování informací týkajících se 
epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta 

 REGISTR – komplexní nástroj pro registraci a úschovu 
klinických dat 



TECHNOLOGIE – OBECNĚ 

 webový portál postaven na jazyku PHP, JavaScriptu a 
HTML včetně přidružených technologií 

 kódování stran v XHTML 1.0 strict v kombinaci s 
kaskádovým stylem CSS2 

 uživatelský komfort ovládání zvýšen použitím 
technologie AJAX a javascriptové knihovny jQuery 

 robustní databáze provozovaná na SQL serveru 
Oracle 

 



TECHNOLOGIE – REGISTR 

 elektronický registr založený na robustní databázi 
realizující sběr dat pomocí předdefinovaných 
webových formulářů 

 konkrétní platformou pro sběr klinických dat je 
sytém TrialDB 

 webový systém přístupný uživatelům pomocí 
internetového prohlížeče 

 možnost administrace uživatelských účtů a 
přístupových práv 

 export a import dat, tvorba validačních pravidel, 
monitorování systému atd. 



TECHNOLOGIE – SCHÉMA REGISTRU 



TECHNOLOGIE – SBĚR DAT 

 integrace a propojení funkcionalit registru s vnitřním 
informačním zázemím nemocnice pro pohodlnější sběr dat 

 definice číselníků registru a jejich neustálé doplňování 

 kontrola správnosti zadávaných údajů – po aktualizaci jsou 
data dále průběžně validována 

 nastavení a otestování zálohovacích rutin zabezpečujících 
data v registru 

 veškerá komunikace mezi klientem a serverem probíhá 
pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS se šifrováním 
pomocí SSL (Secure Socket Layer) 



FRONTOFFICE – OBSAH PORTÁLU 

 veřejná část jako informační zdroj pro širokou 
veřejnost – statické informace, publikování 
edukačních materiálů 

 klinický registr pro sběr diagnostických dat a dat 
o léčbě karcinomu rekta přístupný z portálu pro 
autorizované uživatele 

 sekce sloužící pro analýzu a prohlížení dat z 
registru – po validaci jsou generovány informace 
a učební texty umístěné na veřejné části portálu 



FRONTOFFICE – INFORMAČNÍ PŘÍNOS 

 webový portál slouží jako výchozí informační 
centrum celého projektu 

 neustále aktualizované zprávy týkající se obecně 
problematiky nádorů rekta 

 souhrnné informace o projektu na jednom 
jednoduše dostupném místě 

 zpřístupnění publikací, výukových materiálů a 
doporučených postupů 

 integrace výstupů ze seminářů a konferencí, odkazy 
na další relevantní zdroje 
 
 
 



FRONTOFFICE – VIZUÁLNÍ STYL 



FRONTOFFICE – INTERAKTIVNÍ VÝSTUPY 

 dynamické generování předdefinovaných typů 
reportů přímo z databáze 

 implementace objektově orientované PHP 
knihovny JpGraph 

 možnost interaktivního procházení za použití 
moderních webových technologií 

 desítky typů reportů – incidence, věkově 
specifické analýzy, diagnostika nemoci v datech, 
morfologie nádorů, mezinárodní srovnání atd. 



FRONTOFFICE – DYNAMICKÉ REPORTY 



BACKOFFICE 

 
 

 rozhraní pro autory obsahu webu oddělené od prezentace 
na webových stránkách dostupné pouze omezené skupině 
uživatelů 

 pro každou aktualitu se vytváří zvláštní záznam obsahující 
titul, anotaci, anotační obrázek, hypertext včetně příloh, 
autorské informace a datumové položky 

 WYSIWYG (What You See Is What You Get) editoru s 
možností přímého zásahu do zdrojového kódu stránky 

 úložiště souborů – obrázky, dokumenty PDF, DOC, XLS a 
jiné 


