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1. Úvod

Design pilotního projektu 
Zapojená osoba absolvuje vyšetření u svého praktického lékaře nebo specialisty poradny pro odvykání 
kouření, který v případě splnění kritérii pacienta odešle k dalšímu vyšetření u pneumologa (rameno A). 
V opačném případě pacient v projektu končí. K pneumologovi má pacient možnost přijít i mimo 
program od jiného odborníka nebo z vlastní iniciativy a zapojit se tak do projektu (rameno A a B). Další 
metodou, která probíhá v ordinaci praktického lékaře zahrnuje ohodnocení příznaků CHOPN pomocí 
dvou nástrojů a provedení spirometrie (rameno C). V případě výskytu raného stádia CHOPN, bude 
zahájena léčba v ordinaci praktického lékaře, případně bude pacient odeslán k vyšetření do ordinace 
pneumologa. 

Celý pilotní projekt je rozdělen do tří ramen: 

A. Praktický lékař, specialista poradny pro odvykání kouření nebo pneumolog
B. Pneumolog
C. Praktický lékař

Obecná charakteristika 
Nezbytnou podmínkou pro vyhodnocení pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci je zajištění komplexní informační podpory, která je tvořena zejména 
dostupnými datovými zdroji Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Tyto zdroje dat 
je však nutné doplnit specifickými klinickými údaji, které souvisejí s tématem pilotního projektu. Za 
tímto účelem jsou v rámci pilotního projektu sbírána data ve dvou úrovních – sběr pseudonymních a 
osobních dat. 

Pseudonymní data 
Sběr pseudonymních dat probíhá elektronickou formou skrz webovou aplikaci REDCap. REDCap je 
zabezpečená webová aplikace pro vytváření a správu on-line průzkumů a klinických databází. Aplikace 
nabízí řadu funkcí, z uživatelského hlediska je výhodou zejména sběr dat z libovolného místa na světě 
přes zabezpečenou webovou komunikaci s autentizací a protokolováním. K využití této aplikace není 
třeba instalovat žádný další software, pro zadání dat může být využito jakékoliv zařízení připojené na 
internet.  

Do databáze mají přístup pouze osoby spolupracující na pilotním projektu na základě svého 
jedinečného přihlašovacího jména a hesla (viz Získání přihlašovacích údajů). Systém je snadno 
pochopitelný, veškerý sběr dat probíhá přes webové formuláře.  

Údaje v databázi jsou anonymizované – všichni pacienti jsou vedeni na základě jedinečných systémem 
automaticky přidělených identifikátorů (ID), které neumožňují jejich osobní identifikaci. 
Technologickou stránku projektu, tedy sběr, uložení a zálohování dat zajišťuje řešitel projektu, tj. Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR (viz Technická podpora). 

Sběru pseudonymních dat jsou věnovány kapitoly 2 a 3 této metodiky. 
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Osobní data 
Pro komplexní vyhodnocení pilotního projektu je nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů 
osob využívajících podpořených služeb (Podpořená osoba). Tato data slouží zejména pro validaci 
pseudonymních dat a pro splnění povinností stanovených předpisy EU, neboť je projekt podpořen 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který byl financován z EU. 

Každá Podpořená osoba uděluje explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovateli 
zdravotních služeb (spolupracujícímu na pilotním projektu s ÚZIS ČR), aby poskytl údaje této osoby 
ÚZIS ČR. Tento souhlas uděluje do termínu 31. 3. 2022, který je uveden v Informovaném souhlasu (IS). 
Podpisem Souhlasu se zpracováním osobních údajů (SZOÚ) dává podpořená osoba souhlas ke 
zpracování a uchování osobní údajů po dobu pilotního projektu, nejdéle do 1. 1. 2033. 

Sběr osobních dat Podpořených osob probíhá přes zabezpečené externí úložiště ÚZIS ČR (Úložiště), 
které je dostupné online na adrese https://share.uzis.cz. Každé zdravotnické zařízení spolupracující na 
pilotním projektu předává osobní údaje Podpořených osob na Úložiště ve formě tzv. rejstříku osobních 
údajů (Rejstřík), který obsahuje osobní údaje každé podpořené osoby, která splnila podmínky pro vstup 
do pilotního projektu (tzn. splnila vstupní kritéria, podepsala IS a SZOÚ). 

Na Úložiště mají přístup pouze pověřené osoby ze spolupracujících zdravotnických zařízení a dále 
jmenovaní datoví správci za ÚZIS ČR. 

Sběr osobních dat je podrobně popsán v kapitole 4 této metodiky.  

  

https://share.uzis.cz/
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2. Proces sběru pseudonymních dat v projektovém rameni A a 
proces sběru dat v rameni B a C  

Case Report Form 
Case Report Form (CRF) představuje souhrnný seznam všech proměnných, které budou 
zaznamenávány v rámci pseudonymního sběru dat v projektu. Proměnné jsou uvedeny v pořadí, ve 
kterém budou v rámci projektu uživateli vyplňovány, CRF obsahuje kompletní výčet všech podrobností, 
které se sbíraných údajů týkají (tj. datové typy, číselníky, anotace,…). Součástí CRF dokumentu jsou 
rovněž návrhy validací, které jsou podrobně shrnuty v samostatném dokumentu Data Validation Plan, 
který je přílohou této metodiky. Tvorba CRF dokumentu je základním krokem před zahájením sběru 
dat, na tvorbě dokumentu se podílejí zejména datamanažeři, kteří dokumentu společně s věcným 
manažerem projektu konzultují s pracovní skupinou a analytiky dat. CRF tedy předchází samotné 
tvorbě projektu v aplikaci REDCap, jakmile je CRF dokument schválen, je převeden do elektronické 
podoby tzv. eCRF (formuláře projektu v aplikaci REDCap). Finální podoba dokumentu CRF je 
samostatnou přílohou této metodiky. 

Aplikace REDCap 
V rámci nastavení projektu v aplikaci REDCap dochází kromě převedení CRF dokumentu do 
elektronické podoby (eCRF) také k podrobnému nastavení všech funkcionalit aplikace REDCap – tato 
nastavení mají za cíl zajištění kvality a validity dat, která jsou v projektu sbírána. 

Veškeré požadavky na změnu struktury formulářů či pouze konkrétních otázek, které jsou v nich 
obsaženy (tj. změna CRF), jsou podrobně popsány a zaznamenány v interním dokumentu eCRF tracker. 
Dokument obsahuje veškeré podrobnosti o prováděných změnách, včetně data implementaci dané 
úpravy do projektu a osoby, která tuto změnu provedla (datamanažer projektu). 

Kompletní struktura eCRF je k dispozici ve fromě tzv. Datového slovníku, který je samostatnou přílohou 
této metodiky. Podrobný popis uživatelského rozhraní aplikace REDCap je pak uveden v následující 
kapitole. 

Externí moduly 

Externí moduly jsou samostatné softwarové balíčky, které jsou implementovány v aplikaci REDCap. 
Pomocí externích modulů nastavujeme rozšíření a pokročilé funkcionality v projektu, které řeší 
zejména funkčnost, chování a vzhled aplikace pro sběr dat. 

Projekt Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci byl v aplikaci REDCap 
realizován na dvě části pod názvem CHOPN - praktik a CHOPN - pneumolog, projekt obsahuje celkem 
7 formulářů pro sběr dat a jsou v něm nastaveny externí moduly, které jsou označeny v Tabulka 1. 
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Tabulka 1 

Externí modul CHOPN 

AddrowModule x 
AutocompleteModule ✔ 
Bulk ✔ 
Cascade Dropdown ✔ 
Completed status of form by default ✔ 

CreateForms x 
CrossProjectsRelation ✔ 
Custom id ✔ 
CustomDatetime Module ✔ 
CustomValidationModule ✔ 
DoktorSestra ✔ 

Double Textbox x 
DefaultBl x 

Gdpr x 
ChecksumValidation Module x 
Last edited ✔ 

LimitRepeat x 
ListDb ✔ 
Lock ✔ 
Lock Info ✔ 

MissingFieldReverse x 
Not submit ✔ 

PdfGenerator x 
Redirect ✔ 
Reduce Menu ✔ 

SurveyCustomisation x 
Urbanizace x 

(funkční do 18. 7. 2019) 
Vek ✔ 
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Uživatelské role 

V rámci projektu je před samotným spuštěním procesu sběru dat nutné nastavit adekvátní uživatelské 
role. Tyto role jsou definovány pomocí uživatelských práv a přiřazení ke skupině (konkrétnímu 
zdravotnickému zařízení). Každá role má definována konkrétní oprávnění (nastavení rolí může řídit buď 
administrátor, nebo jiná projektová role, která má právo tato oprávnění spravovat). V rámci projektu 
CHOPN jsou definovány role tzv. druhého1 stupně, které jsou uvedeny v Tabulka 2. 

Tabulka 2 

Oprávnění Analytik (AD) Data manažer 
(DM) 

Helpdesk 
(HD) 

Manažer 
projektu (PM) Doktor 

Vytváření záznamů ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Návrh a nastavení 
projektu x ✔ x x x 
Přidělení 
uživatelských práv  x ✔ ✔ x x 
Skupiny pro přístup 
k datům  x ✔ ✔ x x 

Oprávnění pro 
export dat  

✔ ✔ ✔ ✔ 

x Úplný soubor dat 
(reporty, 

statistiky a grafy) 

Úplný soubor dat 
(reporty, 

statistiky a grafy) 

Úplný soubor dat 
(reporty, 

statistiky a grafy) 

Úplný soubor dat 
(reporty, 

statistiky a grafy) 

Nástroj pro import 
dat ✔ ✔ ✔ x x 

Možnost operace 
se záznamy x 

✔ ✔ 

x x Přejmenovat, 
smazat, zamykat 

a odemykat 

Zamykání 
a odemykání 

záznamů 

Zobrazení 
protokolu projektu  x ✔ ✔ x x 

Ostatní oprávnění  

✔ ✔ ✔ ✔ 

x 
Kalendář 

Nastavovat 
externí moduly 

a používat 
kalendář 

Používat externí 
moduly 

a kalendář 
Kalendář 

 

 
1 Role prvního stupně jsou definovány již na úrovni administrace aplikace, tj. tito uživatelé mají na starosti správu 
celé aplikace, její nastavení a všechny projekty, které jsou v REDCap aplikaci nastaveny. 
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Typy polí pro sběr dat 

V aplikaci REDCap vyplňujeme všechny údaje o pacientovi do předem připravených polí, která aplikace 
nabízí. Všechna pole vycházejí z CRF projektu a jejich sběr byl schválen Pracovní skupinou zodpovědnou 
za řešení projektu. Pole lze v závislosti na jejich typu vyplnit buď přímým zápisem odpovědi, nebo 
výběrem z přednastavených možností. Databáze také obsahuje pole automatická, která nelze editovat 
a která jsou vypočítána přímo aplikací na základě jiných polí. Přímo zapisovaná pole mají nastaveny 
interní validace, které hlídají správný zápis odpovědi (datový typ a rozsah hodnot). 

Pole pro přímý zápis odpovědi 

Číselná hodnota 

Číselné hodnoty vepisujeme vždy do daného číselného pole (Obrázek 1). Pokud chceme zadat 
desetinné číslo, vždy jako oddělovač desetinných míst využijeme tečku. Hodnotu nepotvrzujeme 
klávesou enter. 

 
Obrázek 1 

Text 

Text zadáváme do textového pole (Obrázek 2). Textové pole nepodléhá žádné validaci, lze v něm 
kombinovat text i čísla. 

 
Obrázek 2 

Datum 

Datum (Obrázek 3) lze do databáze vepsat třemi způsoby: 
1. ručně – zadáváme do bílého pole. Konkrétní vyžadovaný formát je specifikován napravo od 

zadávacího pole (1a). 
2. ikona kalendáře – v zobrazeném kalendáři je nutné vybrat měsíc, rok a potvrdit kliknutím na 

konkrétní den (nepotvrzovat klávesou enter) 
3. tlačítko Dnes – slouží pro výběr dnešního data (nepotvrzovat klávesou enter) 

 

 

1
2 3

1a

Obrázek 3 
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Výběr z přednastavených možností 

Seznam 

Datový typ seznam (Obrázek 4) obsahuje přednastavené odpovědi – kliknutím na šipku vpravo se 
zobrazí seznam možností, ze kterých lze jednu vybrat. Pro vymazání výběru je nutno kliknout na první 
(prázdnou) položku seznamu. Speciálním typem seznamu je tzv. našeptávač, kdy se po zadání části 
textu do bílého pole zobrazí nabídka možností, které obsahují zadanou část textu. 

 
Obrázek 4 

Tlačítka, pole tlačítek 

Tlačítka sloučí k výběru právě jedné z možností (Obrázek 5). K výběru využijeme bílý kroužek (a) pod 
nabízenými možnostmi. Kliknutím na reset (b) vpravo dole se vymaže aktuální výběr a pole je opět 
nevyplněné. V případě tzv. pole tlačítek je popis možností shodný pro všechny řádky. 

 
Obrázek 5 

Automaticky dopočítaná pole 

Jde o pole, která se vyplní automaticky z údajů jiných polí (Obrázek 6). Automaticky dopočtená pole 
nelze ručně editovat. 

 
Obrázek 6 

 

Proces sběru dat v projektových ramenech B a C 
V těchto ramenech probíhá proces sběru dat formou dotazníku u pneumologa nebo u praktického 
lékaře. V první části pacient vyplní své základní údaje rodné číslo, pohlaví, ulice, číslo popisné, číslo 
orientační, město, psč, nejvyšší dosažené vzdělání, tělesná výška a tělesná hmotnost. V další části lékař 
vyplní Inkluzní kritéria, Exkluzní kritéria a výsledky vyšetření. Dotazník je součástí přílohy v kapitole 7. 

Vyplněné dotazníky se svážejí na jednotné pracoviště, kde probíhá kontrola vyplněnosti. Správně 
vyplněné dotazníky se zdigitalizují. Tato zdigitalizována data jsou připravena k následné analýze 
projektu.  
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3. Aplikace REDCap jako nástroj pro sběr dat v rameni A  

Získání přihlašovacích údajů 
Před vstupem do aplikace je nutné mít v aplikaci REDCap zaregistrovaný účet a nastavené heslo. 
Registraci zajišťuje pověřená osoba na straně ÚZIS. Na e-mailovou adresu je uživateli odeslána zpráva 
s odkazem na nastavení hesla (Obrázek 7). 

 
Obrázek 7 

Zadané nové heslo musí být nejméně 9 znaků dlouhé a musí sestávat z alespoň jednoho malého 
písmene, jednoho velkého písmene a jednoho čísla (Obrázek 8). 

 
Obrázek 8 

Vstup do databáze 
Pro vstup do databáze zadejte prosím v internetovém prohlížeči adresu 

https://redcap.brno.uzis.cz/ 

Objeví se přihlašovací stránka (Obrázek 9), kde zadáte Vaše přihlašovací jméno a Vámi zvolené heslo, 

které jste si nastavili na základě emailové výzvy zmíněné v předchozí kapitole (viz Získání přihlašovacích 

údajů). Po kliknutí na tlačítko Přihlášení proběhne přihlášení do systému. Pokud máte potíže při 

přihlášení případně, pokud zapomenete heslo, volejte na Helpdesk (tel.: 770 171 533). 

 
Obrázek 9 

https://redcap.brno.uzis.cz/
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Základní okno aplikace  
Po vstupu do databáze se zobrazí základní okno, kde jsou v levém sloupci v části Sběr dat k dispozici 

dvě nabídky (Obrázek 10). Dashboard stavu záznamů je zobrazení stavu sběru dat všech záznamů, které 

byly v rámci Vašeho centra vytvořeny. Nabídka Přidat / upravit záznamy slouží k vytvoření nového 

záznamu, k editaci záznamů již existujících (viz Registrace nového pacienta) nebo k vyhledávání mezi 

již existujícími záznamy (viz Vyhledání záznamu). 

 
Obrázek 10 

V levém sloupci také vidíme jméno aktuálního uživatele, vedle kterého se nachází odkaz pro odhlášení 
ze systému (Obrázek 11). 

 
Obrázek 11 

Dashboard stavu záznamů 
Po přihlášení do databáze je uživatel vždy přesměrován automaticky na Dashboard stavu záznamů, na 

který se dá také vstoupit z levého menu (Obrázek 12) – uživateli je zobrazena tabulka, která uvádí 

všechny existující záznamy a jejich stav pro každý formulář, který je možno v rámci projektu vyplnit. 

Díky přiděleným uživatelským právům vidíte jen záznamy Vašeho centra a zároveň Vaše záznamy 

nemůže zobrazit ani editovat jiné centrum. V případě potřeby si je však může zobrazit technická 

podpora projektu (pověření pracovníci ÚZIS). 

Pro snadnou orientaci ukazují barevné ikony vyplněnost jednotlivých formulářů (Obrázek 13). 

zelená – vše vyplněno 

žlutá – čeká na ověření systémem 

červená – neúplný záznam 

šedá – formulář nebyl doposud založen 

 

 

Obrázek 12 
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V projektu CHOPN jsou formuláře rozděleny do dvou částí pod názvem CHOPN-praktik a CHOPN-

pneumolog. CHOPN-praktik obsahuje celkem 3 formuláře: Vstupní formulář, Tisk žádanky a Znovu 

kontaktování pacienta (Obrázek 13). CHOPN-pneumolog má k dispozici pro vyplnění celkem 4 

formuláře: Vstupní formulář, Vyšetření, Kontrolní vstupní vyšetření a Vyšetření po cca 12 měsících od 

screeningu (dobrovolné) (Obrázek 14). Formuláře vždy vyplňujte chronologicky v uvedeném pořadí 

zleva doprava, tj. Vstupní formulář → Tisk žádanky. 

Obrázek 13                                                                                        Obrázek 14 

Barvy ikon u jednotlivých formulářů zobrazují výše uvedený stav záznamů (Obrázek 13 a Obrázek 14). Pokud 

chcete zkontrolovat / doplnit / založit daný formulář, kliknete na barevné kolečko u konkrétního formuláře. 

Validita formulářů, tedy jejich konkrétní stav, je řízena nastavením databáze – aplikovány jsou validace na 

úrovni nastavení jednotlivých proměnných (př. omezení číselných hodnot, kontrola vyplněnosti povinných 

otázek,…), vazby polí pomocí CustomValidationModule případně automaticky vyplněnými poli na základě 

externím modulů aplikace REDCap. Veškeré aplikované validace jsou podrobně popsány v dokumentu 

Validační plán (DVP), který je samostatnou přílohou této metodiky. 

V rámci dashboardu stavu záznamů je rovněž možné využít tzv. řídící panely, které definují datamanažeři 

projektu. Tyto panely fungují jako filtr nad všemi záznamy, které je uživatel oprávněn na dashboardu 

zobrazit (oprávnění je definováno v uživatelské roli – viz výše). V základním zobrazení jsou vybrány všechny 

záznamy, dále jsou v projektu nastaveny panely definované v Tabulka 3. 
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Tabulka 3 

Řídící panel Popis 

Testovací pacienti cvičné záznamy, které jsou vyřazeny z exportů pro výplaty a 
analýzu dat 

Ostré záznamy záznamy, které odpovídají reálným pacientům (= opak 
testovacích pacientů) 

Nevalidní ostré záznamy záznamy, které odpovídají reálným pacientům a u kterých nejsou 
řádně vyplněny všechny povinné položky 

Proplacené záznamy uzamčené validní ostré záznamy 
Validní ostré záznamy vstupující 
do projektu 

validní ostré záznamy osob splňujících kritéria pro vstup do 
projektu (včetně podpisu IS a SZOÚ) 

Validní ostré záznamy vstupující 
do projektu – NEPROPLACENO 

validní ostré záznamy osob splňujících kritéria pro vstup do 
projektu (včetně podpisu IS a SZOÚ), které nebyly proplaceny 

Registrace nového pacienta v aplikaci REDCap 
Pokud chcete zařadit do projektu nového pacienta, vyberte možnost Přidat / upravit záznamy v levém 

okně (viz Základní okno ) po přihlášení do systému (Obrázek 15). 

 
Obrázek 15 

V dalším kroku se v hlavní části obrazovky objeví možnost přidání nového pacienta do databáze 
(Obrázek 16). Dále je uživateli nabídnuta možnost výběru z již existujících záznamů (ID) – tato možnost 
slouží zejména k editace některého již dříve založeného záznamu (tedy obdobná funkcionalita, kterou 
nabízí i Dashboard stavu záznamů). 
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Obrázek 16 

Pro zadání nového pacienta klikněte na tlačítko Přidat nový záznam. Novému pacientovi je automaticky 

vygenerováno ID pacienta, které je unikátní pro celou databázi. ID sestává celkem ze 3 skupin znaků 

oddělených pomlčkami (zkratka projektu-číselná identifikace centra-pořadí založeného záznamu 

v rámci centra). 

Vstupní údaje o pacientovi 

Po vygenerování nového záznamu začněte s vyplněním Vstupní formulář kliknutím na kolečko 

zobrazující stav záznamu (Obrázek 17; kolečko má šedou barvu = formulář doposud nezaložen). 

Po rozkliknutí se objeví hlavička Vstupní formulář, která již obsahuje vygenerované ID nového 

pacienta. 

 
Obrázek 17 

Při testování databáze je nutné v první editovatelném poli označit, že se jedná o testovacího / cvičného 

pacienta. Hlavička obsahuje dotaz na pohlaví, datum návštěvy, zařazení pacienta, identifikace lékaře a 

identifikace sestry (Obrázek 18).  



   
 

 

Metodika sběru dat projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci, verze 1.0  Stránka 16 z 41 

 

  
Obrázek 18 

Inkluzní kritéria zahrnuje datum narození, počet cigaret za den, počet let kouření, Dušnost při rychlejší 

chůzi po úplné rovině (bez známé příčiny, tedy bez jiného onemocnění vedoucího k pocitu dušnosti), 

Dušnost při klidné chůzi po schodech do prvního či druhého patra (bez známé příčiny, tedy bez jiného 

onemocnění vysvětlujícího zadýchávání) a Byla u této osoby v minulosti lékařem stanovena diagnóza 

CHOPN a/nebo astmatu (Obrázek 19).  

Pokud pacientka nesplňuje inkluzní kritéria, formulář v tomto bodu končí a jsou nabídnuty možnosti 

uložení a opuštění formuláře (viz Ukončení záznamu). 
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Obrázek 19 

Základní charakteristika pacienta obsahuje dotaz na bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, zdravotní 

pojišťovnu, doporučen k pneumologovi a pokud ano doplnění, kam byl pacient odeslán. Po zadání 

Obce bydliště (pole funguje jako našeptávač, tj. po vepsání prvních znaků z názvu obce se automaticky 

zužuje seznam obcí ČR k výběru) se pokračuje na pole Nejvyšší dosažené vzdělání a systém automaticky 

doplní Okres bydliště, Kraj bydliště a Stupeň urbanizace obce bydliště. Obec bydliště nezůstává v 

databázi uložena (Obrázek 20). 
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Touto sekcí Vstupní formulář končí, pokud pacient splňuje vstupní kritéria (Obrázek 21) pokračujeme 

na druhý formulář – Tisk žádanky. 

 
Obrázek 21 

  

Obrázek 20 
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Tisk žádanky 

Ve formuláři naleznete tlačítko k vytisknutí žádanky, kterou pacient předloží pneumologovi, ke 

kterému je objednán (Obrázek 22).  

 

 
Obrázek 22 

 

Znovu kontaktování pacienta 

Formulář slouží k zaznamenání komunikace s pacientem v případě, když se nedostavil na objednaný 

termín vyšetření ke pneumologovi (Obrázek 23). 

 
Obrázek 23 

Tím to formulářem končí rameno projektu CHOPN-praktik, následuje opět uložení a ukončení 
formuláře. V další části se přechází do druhé ramena projektu CHOPN-pneumolog. 
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Vstupní formulář 

Formulář slouží k zaznamenání kontrolního vyšetření u pneumologa. Ve formuláři se vyplňuje inkluzní 
/ exkluzní kritéria a zařazení pacienta do projektu (Obrázek 24). 

 
Obrázek 24 
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V případě, že pacient podepsal informovaný souhlas s účastí v pilotním projektu, je nutné vyplnit 

i Datum podpisu (pole je možno opět vyplnit přímým vepsáním, pomocí ikony kalendáře nebo 

tlačítkem Dnes, které automaticky doplní datum, kdy vyplnění formuláře probíhá). Obdobně se 

vyplňuje také pole Souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud pacient nepodepíše informovaný 

souhlas, je nutné vyplnit pole Důvod odmítnutí podpisu Informovaného souhlasu pacientem.  

(Obrázek 25). 

 
Obrázek 25 

Formulář následně ukončíme a uložíme standartním způsobem. Pokračujeme do dalšího formuláře 

Vyšetření. 
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Vyšetření 

Formulář slouží k zaznamenání výsledných hodnot ze vstupní prohlídky. V první části se vyplňují otázky 
Fyzikální údaje a anamnéza a Charlsonové komorbidní index (CCI) (Obrázek 26). 

 
Obrázek 26 

V druhé části se vyplňují otázky údaje o novorozenci a léčba novorozence na oddělení (Obrázek 27).  
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Obrázek 27 

V třetí části se vyplňují otázky vyhodnocení, volitelné vyšetření a paušální léčba (Obrázek 28).  
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Obrázek 28 

Následuje opět uložení a ukončení formuláře. 
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Kontrolní vstupní vyšetření 

Formulář slouží k zaznamenání kontrolního vstupního vyšetření. V této části se vyplňují otázky funkční 
vyšetření plic a vyhodnocení (Obrázek 29). 

 

Obrázek 29 



   
 

 

Metodika sběru dat projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci, verze 1.0  Stránka 26 z 41 

 

Vyšetření po cca 12 měsících od screeningu (dobrovolné) 

Poslední formulář pneumologické části je dobrovolný. V první části se vyplňují otázky funkční vyšetření 
plic a klinické projevy CHOPN (Obrázek 30). 

 
Obrázek 30 

V druhé části se vyplňují otázky počet akutních respiračních infekcí za posledních 12 měsíců, paušální 
léčba a cílená léčba (Obrázek 31).  
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Obrázek 31 

  



   
 

 

Metodika sběru dat projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci, verze 1.0  Stránka 28 z 41 

 

Ukončení záznamu 

Každý formulář je třeba na konci vždy uložit, aby byla data řádně nahrána do databáze projektu. 

Uložení po vyplnění formuláře lze uskutečnit pomocí dvou tlačítek (Obrázek 32). Možnost Uložení 

a ukončení formuláře (1) nenabízí další možnosti, uživatel je následně přesměrován na přehled 

formulářů, které se týkají daného ID. Druhé modré tlačítko lze využít ke kombinaci Uložení záznamu + 

otevření dalšího formuláře, případně kliknutím na bílou šipku v pravé části (2a) lze vybrat libovolnou 

možnost týkající se uložení z rozevřeného seznamu (2b). 

 
Obrázek 32 

Po Uložení a ukončení záznamu je možné ihned zkontrolovat validitu dat pomocí barevných 

identifikátorů u jednotlivých formulářů, které byly popsány v kapitole Dashboard stavu záznamů. 

Aktuální stav formulářů u právě vyplňovaného ID je také možno sledovat v levém sloupci pod nabídkou 

Nástroje pro sběr dat (Obrázek 33).  

 
Obrázek 33 

Tlačítka pro uložení jsou zobrazena po celý čas, kdy je jakýkoliv formulář otevřen – uživatel má tlačítka 

k dispozici vždy na pravém horním okraji vyplňovaného formuláře. 

Všechny záznamy, jež jsou vyhodnoceny jako validní (=mají označeny zeleně formulář Vstupní 

formulář), jsou určeny k proplacení zainteresovaných zdravotnických pracovníků, kteří byli zodpovědní 

za záznam v databázi. Formuláře, které jsou proplaceny, jsou následně uzamčeny pověřenými 

pracovníky ÚZIS a uživatelům není dovolena jejich další editace, ale pouze zobrazení. Takovéto 

formuláře jsou v sekci Dashboard stavu záznamů zobrazeny se symbolem zámku – toto zobrazení je 

k dispozici v rámci možnosti Všechny typy stavů (Obrázek 34). 

1

2a

2b
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Obrázek 34 

Pokud uživatel potřebuje daný záznam dodatečně upravit, je povinen tento stav nahlásit pracovníkům 
HelpDesk na tel.: 770 171 533 (viz Technická podpora). 

Vyhledání záznamu v aplikaci REDCap 

Pokud je zapotřebí vyhledat záznamy například k další editaci, máme v levém sloupci k dispozici dvě 
možnosti (Obrázek 35).  

 
Obrázek 35 

Přidat / upravit záznamy 

První možnost umožňuje vyhledat (Obrázek 36) konkrétního pacienta podle ID (a) nebo podle jiných 
vyplňovaných kritérií (např. podle data návštěvy) – nejprve zvolíme kritérium (b) a pak pokračujeme 
v poli vyhledávacího dotazu. Začneme psát hledaný dotaz (c) a pomocí našeptávače se nám zobrazují 
všechny záznamy, které splňují námi zadané kritérium. 

 
Obrázek 36 

Zobrazit nástroje pro sběr dat 

Tato možnost slouží pro vyhledání konkrétních ID v závislosti na validitě konkrétního formuláře 
u pacientky.  

Pokud tedy vybereme pro vyhledání záznamu možnost Zobrazit nástroje pro sběr dat (Obrázek 37), 
otevře se nám v levém sloupci seznam s názvy všech formulářů (1), ze kterého můžeme vybrat 
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konkrétní formulář, jehož validita nás zajímá. V rámci formulářů pak máme vyhledávací pole pro ID 
rozděleno přímo na vyhledávání mezi neúplnými (2a) a úplnými záznamy (2b), při čemž ve stejném 
okně můžeme vidět i početnosti těchto záznamů: všechny založené formuláře bez ohledu na validitu 
v celém projektu (3a), pouze v centru, pod které spadá přihlášený uživatel (3b), neúplné záznamy (3c) 
a úplné záznamy v centru uživatele (3d).  

 
Obrázek 37 
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4. Proces sběru osobních dat v projektových ramenech A, B a C 

Rejstřík pro rameno A 
Pro opakované ukládání Rejstříku v podobě šifrovaného .xls souboru slouží předávací Úložiště, které 
se nachází na adrese: https://share.uzis.cz. 

Pověřená osoba se přihlásí (Obrázek 38) uživatelským jménem, které obdrží e-mailem, a heslem, které 
obdrží do SMS na mobilním telefonu. Přístup (e-mailové oznámení + heslo) je přidělen pověřeným 
Datovým správcem ÚZIS ČR. 

 
Po přihlášení je zobrazena složka daného centra označená projekt_centrum_kliknete_sem (Obrázek 
39), po kliknutí na složku je zobrazen zašifrovaný .xls soubor a pdf návod pro práci s Úložištěm. 

Obrázek 38 

https://share.uzis.cz/
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Obrázek 39 

Nejprve je nutné zašifrovaný .xls soubor z Úložiště stáhnout (Obrázek 40) a uložit do počítače. 
Pověřeným osobám je zakázáno měnit název a přístupové heslo k souboru. 

 
Obrázek 40 

Pro otevření souboru je nutné použít stejné heslo jako při přihlašování do Úložiště. 

Pokyny pro práci s rejstříkem v rameni A 

Do tabulky je nutné vyplnit všechny Podpořené osoby, u každé Podpořené osoby se vyplňuje: 

• ID REDCap 
• Rodné číslo (RČ) – bez lomítka (poznámka: U cizinců se nevyplňuje RČ, ale do sloupce 

Poznámky se vyplní číslo pojištěnce. Pokud cizinec nemá v ČR zdravotní pojištění, do Poznámky 
se uvede „Samoplátce“.) 
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• Jméno 
• Příjmení 
• Údaje o trvalém pobytu (dle občanského průkazu): Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ (pouze pro 

projektové rameno A část praktický lékař) 

Pokud má Pověřená osoba na počítači k dispozici jiný kancelářský balíček než Microsoft Office (tj. 
Excel), má od Datového správce ÚZIS ČR v Úložišti k dispozici tabulku v jiném formátu (např. pro Open 
Office nebo Libre Office). 

Na vyzvání, nebo v pravidelných intervalech se předává rejstřík = šifrovaný .xls soubor přes webové 
rozhraní do Úložiště Nahrání vyplněného rejstříku podpořených osob probíhá následujícím způsobem: 

Nejprve je nutné kliknout na složku a tím ji otevřít (Obrázek 41) 

Obrázek 41 

Kliknutím na ikonu + (v horní části stránky) a Nahrát soubor vybereme a nahrajeme vyplněný a 
nepřejmenovaný soubor .xls z počítače do Úložiště (Obrázek 42) 

Obrázek 42 

Při ukládání souboru se objeví hláška 1 souborový konflikt – zvolíme možnost Nové soubory a klikneme 
na Pokračovat (Obrázek 43). Vždy je nutné nahrát celý rejstřík (soubor .xls) nikoliv pouze nově přidané 
řádky (Podpořené osoby). 

Zdravotnické zařízení je povinno nahrát řádně vyplněný rejstřík do předem stanoveného termínu ze 
strany NSC. Pokud Datový správce ÚZIS ČR v rámci procesu kontroly zjistí, že zdravotnické zařízení 
Rejstřík v daném termínu do Úložiště nenahrálo, je dané zdravotnické zařízení bezodkladně 
kontaktováno přímo Datovým správcem případně pracovníky HelpDesk NSC, kteří zajišťují technickou 
podporu celého procesu sběru dat (viz Technická podpora). 
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Obrázek 43 

IS a SZOÚ v papírové podobě v rameni A  
Oba souhlasy musí být řádně vyplněny a podepsány Podpořenou osobou. Pokud nejsou souhlasy 
Podpořenou osobou podepsány, nelze ji zařadit do projektu (tato osoba má pouze založen předem 
definovaný minimální pseudonymní záznam v aplikaci REDCap, který slouží pro základní charakteristiku 
osob odmítajících účast v projektu). 

SZOÚ může Podpořená osoba kdykoliv odvolat. Řádný postup, který se týká procesu odvolání SZOÚ, je 
blíže definován v dokumentu „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. 

Papírové IS a SZOÚ podléhají společně s Rejstříkem kontrolnímu procesu. Po ukončení kontroly jsou IS 
a SZOÚ archivovány v rámci odboru Národního screeningového centra ÚZIS ČR – jsou uloženy 
v uzamykatelné místnosti. Archivace se řídí interními dokumenty ÚZIS ČR. 

SZOÚ v rameni B a C 
Souhlas je součástí dvojstrany dotazníku a musí být řádně vyplněný a podepsaný Podpořenou osobou. 
Pokud souhlas není podepsaný Podpořenou osobou, nelze jej zařadit do projektu. 

SZOÚ může Podpořená osoba kdykoliv odvolat. Řádný postup, který se týká procesu odvolání SZOÚ, je 
blíže definován v dokumentu „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. 

Po ukončení digitalizace souhlasu jsou dotazníky archivovány v rámci odboru Národního 
screeningového centra ÚZIS ČR – jsou uloženy v uzamykatelné místnosti. Archivace se řídí interními 
dokumenty ÚZIS ČR. 
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5. Kalkulace výplat a fakturace v projektových ramenech A, B a C 
Odměny spolupracujícím subjektům jsou v projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci 
v rizikové populaci“ prováděny: 

1. Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry) na základě uzavřených 
DPP a zadaných validních záznamů v databázi REDCap každý měsíc v ramenu A praktik 

2. Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry) na základě uzavřených 
DPP a zadaných validních záznamů v databázi REDCap každý měsíc v ramenu A pneumolog 

3. Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry) na základě uzavřených 
DPP a zadaných validních záznamů v databázi REDCap každý měsíc v ramenu B  

4. Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry) na základě uzavřených 
DPP a zadaných validních záznamů v databázi REDCap každý měsíc v ramenu C 

Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům – praktik ramena A 

Odměny spolupracujícím lékařům a sestrám náleží za činnosti odpovídající rozsahu práce definované 
v DPP, tj. odpovídající 1 záznamu v databázi RedCap. Proplaceny jsou pouze validně vyplněné 
záznamy (1 záznam = 1 formulář (včetně tisku žádanky) = 1 pacient). 

Definována hodinová sazba, čas na pacienta (1 záznam) a odměna za 1 záznam pro lékaře a sestru:  

 Hodinová 
sazba 

 

Čas na 
pacienta 

 

Odměna za záznam 
(Kč) 

lékař 
 

499 0,25 124,75 

sestra 200 0,25 50,00 

Definice validně vyplněných záznamů v databázi REDCap 

Definice validně vyplněných záznamů určených k proplacení je v databázi REDCap uložena v části Moje 
přehledy a exporty ve zprávě s názvem vyplatovy_export: 

Název zprávy ID Řídící pole Seznam exportovaných proměnných 

vyplatovy_export 10 [proplaceno] [id], [redcap_data_access_group], [proplaceno], 
[datum_uzavreni], [lekar], [lekar_oc], [hod_sazba_lekar], 

[cas_na_pacienta_lekar], [vyplata_lekar], [sestra], [sestra_oc], 
[hod_sazba_sestra], [cas_na_pacienta_sestra], [vyplata_sestra] 

Zpráva je řízena podmínkou: 

(([proplaceno] = "") AND ([vstupn_formul_complete] = "2") AND [vek]<>'' AND [vek]>= 40 AND [vek] <= 
69 AND [balickoroky] <>'' AND [balickoroky] > 0 AND [test_pacient] = "0" AND ([zaslani_pne] = "" OR 
[zaslani_pne] = "0")) OR (([proplaceno] = "") AND ([vstupn_formul_complete] = "2") AND [vek]<>'' AND 
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[vek]>= 40 AND [vek] <= 69 AND [balickoroky] <>'' AND [balickoroky] > 0 AND [test_pacient] = "0" AND 
[zaslani_pne] = "1" AND [tisk_danky_complete] = "2") 

Zpráva je přístupná pro všechny uživatele, kteří mají v systému přiřazenu roli chopn_pl_HD 
a chopn_pl_DM. Editaci zprávy mohou provádět pouze uživatelé s rolí chopn_pl_DM. 

Výše zmíněná zpráva je součástí konfigurace modulu Lock, s modulem mohou pracovat uživatelské role 
chopn_pl_HD a chopn_pl_DM. Po zpětném importu dat zpět do databáze (viz činnost OZS zmíněná 
níže) zajistí modul uzamčení formuláře vstupn_formul v projektu. 

Konkrétní postup kalkulace odměn spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům 

1. Proplaceny budou záznamy, které mají validně vyplněný formulář Vstupní formulář 
v databázi RedCap. 

2. OZS má na starosti: (podrobně viz dokument Výplatový export – \\192.168.53.250\opz-
nsc\KOMUNIKACE\Manuály\) 

• Výplatový export pomocí modulu Lock 2 pracovní dny před koncem měsíce 
• Zpracování kontingenční tabulky (součet odměny za validní záznamy pro lékaře a 

sestry)  
• Kontrola, zda částky nepřekračují 10 000,-. V případě, že ano, výběr pouze 80 

pacientů/záznamů na 1 lékaře nebo 200 pacientů/záznamů na 1 sestru a aktualizace 
kontingenční tabulky. 

• Import dat o proplacení zpět do databáze, uzamčení proplacených záznamů pomocí 
modulu Lock (znemožněna editace). 
Sdílení tabulky e-mailem a do sdílené složky s přístupem pro FM, VM a OAV 
(\\stark.int.mznet.cz\opz-nsc\III_05_CHOPN\02_Ekonomika\podklady pro výplaty 
RedCap\) 

3. Kontrola ze strany finančních a věcných manažerů. 
4. OAV - kontrola, vytvoření podkladů pro mzdové oddělení a tvorba pracovních výkazů.  
5. FM - kontrola proplacení na základě reportu ze mzdového systému (potvrzení proplacení 

VM). 

Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům – pneumolog ramena A 
Odměny spolupracujícím lékařům a sestrám náleží za činnosti odpovídající rozsahu práce definované 
v DPP, tj. odpovídající 1 záznamu v databázi RedCap. Proplaceny jsou pouze validně vyplněné 
záznamy (1 záznam = 2 formuláře = 1 pacient). 

Definována hodinová sazba, čas na pacienta (1 záznam) a odměna za 1 záznam pro lékaře a sestru:  

 Hodinová 
sazba 

 

Čas na 
pacienta 

 

Odměna za záznam 
(Kč) 

lékař 
 

499 0,25 124,75 

sestra 200 0,25 50,0 

file://192.168.53.250/opz-nsc/KOMUNIKACE/Manu%C3%A1ly/
file://192.168.53.250/opz-nsc/KOMUNIKACE/Manu%C3%A1ly/
file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
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Definice validně vyplněných záznamů v databázi REDCap 

Definice validně vyplněných záznamů určených k proplacení je v databázi REDCap uložena v části Moje 
přehledy a exporty ve zprávě s názvem vyplatovy export: 

 

Název zprávy ID Řídící pole Seznam exportovaných proměnných 

vyplatovy export 8 [proplaceno] [id], [redcap_data_access_group], [proplaceno], 
[datum_uzavreni], [sestra], [sestra_oc], [hod_sazba_sestra], 

[cas_na_pacienta_sestra], [vyplata_sestra], [lekar], [lekar_oc], 
[hod_sazba_lekar], [cas_na_pacienta_lekar], [vyplata_lekar] 

Zpráva je řízena podmínkou: 

([proplaceno] = "") AND ([vstupn_formul_complete] = "2") AND ([vyeten_complete] = "2") AND ([vyska] 
<> "" AND [zarazeni] <>'' AND [balickoroky] <>'' AND [balickoroky] >= 10 AND [vek]<>'' AND [vek]>= 40 
AND [vek] <= 69 AND ([dusnost_rovina] = '1' OR [dusnost_schody] = '1') AND [chopn_astma] = '0' AND 
[is] = '1' AND [osob_udaje] = '1') AND [test_pacient] = '0' 

Zpráva je přístupná pro všechny uživatele, kteří mají v systému přiřazenu roli chopn_pne_HD 
a chopn_pne_DM. Editaci zprávy mohou provádět pouze uživatelé s rolí chopn_pne_DM. 

Výše zmíněná zpráva je součástí konfigurace modulu Lock, s modulem mohou pracovat uživatelské role 
chopn_pne_HD a chopn_pne_DM Po zpětném importu dat zpět do databáze (viz činnost OZS zmíněná 
níže) zajistí modul uzamčení prvních dvou formulářů v projektu, tj.: vstupn_formul a vyeten. 

Konkrétní postup kalkulace odměn spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům 

1. Proplaceny budou záznamy, které mají validně vyplněný formulář Vstupní formulář 
v databázi RedCap. 

2. OZS má na starosti: (podrobně viz dokument Výplatový export – \\192.168.53.250\opz-
nsc\KOMUNIKACE\Manuály\) 

• Výplatový export pomocí modulu Lock 2 pracovní dny před koncem měsíce 
• Zpracování kontingenční tabulky (součet odměny za validní záznamy pro lékaře a 

sestry)  
• Kontrola, zda částky nepřekračují 10 000,-. V případě, že ano, výběr pouze 80 

pacientů/záznamů na 1 lékaře nebo 200 pacientů/záznamů na 1 sestru a aktualizace 
kontingenční tabulky  

• Import dat o proplacení zpět do databáze, uzamčení proplacených záznamů pomocí 
modulu Lock (znemožněna editace). 
Sdílení tabulky e-mailem a do sdílené složky s přístupem pro FM, VM a OAV 
(\\stark.int.mznet.cz\opz-nsc\III_05_CHOPN\02_Ekonomika\podklady pro výplaty 
RedCap\) 

3. Kontrola ze strany finančních a věcných manažerů. 

file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
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4. OAV - kontrola, vytvoření podkladů pro mzdové oddělení a tvorba pracovních výkazů.  
5. FM - kontrola proplacení na základě reportu ze mzdového systému (potvrzení proplacení 

VM). 

Odměny spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům – ramena B a C 

Odměny spolupracujícím lékařům a sestrám náleží za činnosti odpovídající rozsahu práce definované 
v DPP, tj. odpovídající 1 dotazníku. Proplaceny jsou pouze řádně vyplněné dotazníky.  

Definována hodinová sazba, čas na pacienta (1 dotazník) a odměna za 1 dotazník pro lékaře a sestru:  

 Hodinová 
sazba 

 

Čas na 
pacienta 

 

Odměna za záznam 
(Kč) 

lékař 
 

420 1 420 

sestra 180 1 180 

Konkrétní postup kalkulace odměn spolupracujícím zdravotnickým pracovníkům 

1. Proplaceny budou dotazníky, které jsou řádně vyplněné. 
2. OZS má na starosti: (podrobně viz dokument Výplatový export – \\192.168.53.250\opz-

nsc\KOMUNIKACE\Manuály\) 

• Výplatový export 2 pracovní dny před koncem měsíce 
• Zpracování kontingenční tabulky (součet odměny za validní záznamy pro lékaře a 

sestry)  
• Kontrola, zda částky nepřekračují 10 000,-. V případě, že ano, výběr pouze 23 

pacientů/záznamů na 1 lékaře nebo 55 pacientů/záznamů na 1 sestru a aktualizace 
kontingenční tabulky. 

• Sdílení tabulky e-mailem a do sdílené složky s přístupem pro FM, VM a OAV 
(\\stark.int.mznet.cz\opz-nsc\III_05_CHOPN\02_Ekonomika\podklady pro výplaty 
RedCap\) 

3. Kontrola ze strany finančních a věcných manažerů. 
4. OAV - kontrola, vytvoření podkladů pro mzdové oddělení a tvorba pracovních výkazů.  
5. FM - kontrola proplacení na základě reportu ze mzdového systému (potvrzení proplacení 

VM). 

  

file://192.168.53.250/opz-nsc/KOMUNIKACE/Manu%C3%A1ly/
file://192.168.53.250/opz-nsc/KOMUNIKACE/Manu%C3%A1ly/
file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
file://stark.int.mznet.cz/opz-nsc/III_05_CHOPN/02_Ekonomika/podklady%20pro%20v%C3%BDplaty%20RedCap/
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6. Technická podpora 
Veškeré technické problémy řeší HelpDesk NSC ÚZIS ČR. K řešení všech dotazů, námětů a problémů je 
pro všechna spolupracující zdravotnická zařízení a další osoby zapojené do projektu k dispozici: 

E-mail:  chopn.nsc@uzis.cz 
Tel.:  +420 770 171 533 

 

Za technické zajištění projektu zodpovídá: 

Národní screeningové centrum 
Ústav zdravotnických informací 
Kounicova 26, 611 00 Brno 
https://nsc.uzis.cz/ 
 

 

  

mailto:chopn.nsc@uzis.cz?subject=Helpdesk%20-%20REDCap
https://nsc.uzis.cz/
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7. Příloha k Metodice sběru dat 
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Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 

CRF – case report form 

Vstupní formulář 
1) ID pacienta (automaticky, integer, read-only) 
2) Jedná se o testovacího pacienta? (button, ano/ne) 
3)  Pohlaví (seznam, text) 

a) Muž 
b) Žena 

4) Datum návštěvy (datum, dd.mm.rrrr) 
5) Zařazení (seznam, text) 

a) praktický lékař 
i. Identifikace lékaře (seznam, text) 

ii. Identifikace sestry (seznam, text) 
b) poradna pro odvykání kouření 

i. Identifikace specialisty poradny pro odvykání kouření (seznam, text) 
 

Inkluzní/ exkluzní kritéria 
6) Datum narození (datum, dd.mm.rrrr) 
7) Věk aktuální ke dni návštěvy (automaticky, číslo, integer, read-only,  ≥ 40 & ≤ 69) 
 
Cigaretová / Kuřácká zátěž během dosavadního života  
(vyjádřeno v „balíčkorocích“). Jeden „balíčkorok“ se rovná kouření po jeden rok o průměrně vykouřených 
dvaceti cigaretách denně.  (popisný text) 
8) Počet cigaret za den (číslo, integer, ≥ 0) 
9) Počet let kouření (číslo, integer, ≥ 0)) 
10) Počet balíčkoroků (automaticky, číslo, integer, read-only, ≥10) 
 
11) Dušnost při rychlejší chůzi po úplné rovině (bez známé příčiny, tedy bez jiného onemocnění vedoucího 

k pocitu dušnosti) (button, ano/ne) 
12) Dušnost při klidné chůzi po schodech do prvního či druhého patra (bez známé příčiny, tedy bez jiného 

onemocnění vysvětlujícího zadýchávání) (button, ano/ne) 
13) Byla u této osoby v minulosti lékařem stanovena diagnóza CHOPN a/nebo astmatu (button, ano/ne) 
14) Pacient splňuje kritéria pro zařazení do projektu (popisný text) 
15) Pacient nesplňuje kritéria pro zařazení do projektu (popisný text) 
 
Základní charakteristika pacienta 
16) Obec bydliště (seznam, text) 
17) Okres bydliště (automaticky, text, read-only) 
18) Kraj bydliště (automaticky, text, read-only) 
19) Stupeň urbanizace (automaticky, text, read-only) 



  

 

  

20) Nejvyšší dosažené vzdělání (seznam, text) 

a) Bez vzdělání 
b) Základní  
c) Středoškolské (s maturitou/ bez maturity/ výuční list) 
d) Vysokoškolské (včetně VOŠ) 

21) Zdravotní pojišťovna (seznam, text) 
a) 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
b) 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
c) 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
d) 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
e) 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
f) 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
g) 213 – RBP, zdrav. pojišťovna 
h) 999 – Není pojištěncem ZP ČR 

22) Doporučen k pneumologovi (button, ano/ne) 
• Ano 

i. Pneumolog – kraj (seznam, text) 
ii. Jméno pneumologa (seznam, text) 

iii. Objednán k pneumologovi (button, ano/ne) 
a) Důvod (text, 250 znaků) 

• Ne 
i. Důvod (text, 250 znaků)  

 

Tisk žádanky 

Znovu kontaktování pacienta 
23) Znovu kontaktován (button, ano/ ne) 
24) Reakce pacienta (seznam, text) 

a) Nepodařilo se kontaktovat pacienta 
b) Pacient přislíbil účast  
c) Pacient odmítá účast 
d) Jiné 

I. Specifikujte (text, 250 znaků) 
 



  

 

  

Vstupní formulář 
25) ID pacienta (automaticky, integer, read-only) 
26) Jedná se o testovacího pacienta? (button, ano/ne) 
27) Pohlaví (seznam, text)  

a) Muž 
b) Žena 

28) Datum návštěvy (datum, dd.mm.rrrr) 
29) Zařazení (seznam, text) 

a) Z programu (pacient přichází od praktického lékaře) 
i. Doporučen praktikem (seznam, text) 

ii. Kód žádanky (číslo, integer) 

b) Mimo program (pacient přichází od jiného odborníka nebo z vlastní iniciativy) 
i. Vstup pacienta do projektu (seznam, text) 

a) od jiného odborníka nebo z vlastní iniciativy 
b) od praktického lékaře, který není součástí pilotního projektu 
c) z poradny pro odvykání kouření 

ii. Obec bydliště (seznam, text) 
iii. Okres bydliště (automaticky, text, read-only) 
iv. Kraj bydliště (automaticky, text, read-only) 
v. Stupeň urbanizace (automaticky, text, read-only) 

vi. Nejvyšší dosažené vzdělání (seznam, text) 
d) Bez vzdělání 
e) Základní  
f) Střední (s maturitou/ bez maturity/ výuční list) 
g) Vysokoškolské (včetně VOŠ) 

vii. Zdravotní pojišťovna (seznam, text) 
a) 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
b) 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
c) 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
d) 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
e) 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
f) 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
g) 213 – RBP, zdrav. pojišťovna 
h) 999 – Není pojištěncem ZP ČR 

viii. Důvod návštěvy pneumologa (seznam, text) 
a) Doporučen jiným odborníkem 
b) Vlastní rozhodnutí 

Inkluzní/ exkluzní kritéria 
30) Datum narození (datum, dd.mm.rrrr) 
31) Věk aktuální ke dni návštěvy (automaticky, číslo, integer, read-only,  ≥ 40 & ≤ 69) 

 
Cigaretová/ Kuřácká zátěž během dosavadního života (vyjádřeno v „balíčkorokách“). Jeden „balíčkorok“ se rovná 
kouření po jeden rok o průměrně vykouřených dvaceti cigaretách denně.  (popisný text) 



  

 

  

32) Počet cigaret za den (číslo, integer) 
33) Počet let kouření (číslo, integer) 
34) Počet balíčkoroků (automaticky, číslo, integer, read-only, > 10) 
 
35) Dušnost při rychlejší chůzi po rovině (bez známé příčiny, tedy bez jiného onemocnění vedoucího k pocitu 

dušnosti) (button, ano/ne) 
36) Dušnost při klidné chůzi po schodech do prvního či druhého patra (bez známé příčiny, tedy bez jiného 

onemocnění vedoucího k pocitu zadýchávání) (button, ano/ne) 
37) Byla u této osoby v minulosti lékařem stanovena diagnóza CHOPN a/nebo astmatu? (button, ano/ne) 
38) Pacient splňuje kritéria pro zařazení do projektu (popisný text) 
39) Pacient nesplňuje kritéria pro zařazení do projektu (popisný text) 
 

Zařazení pacienta do projektu 
40) Pacient podepsal  Souhlas s účastí v projektu. (seznam, text) 

a) Ano 
b) Ne 

41) Datum podpisu (datum, dd.mm.rrrr) 
42) Důvod odmítnutí podpisu Souhlasu s účastí v projektu pacientem (seznam, text) 

a) Nezájem o problematiku  
b) Nedůvěra k projektu  
c) Obava z vyšetření  
d) Jiné  

i. Specifikujte důvod odmítnutí (text, 250 znaků) 
43) Pacient podepsal Souhlas se zpracováním osobních údajů. (seznam, text) 

a) Ano 
b) Ne 

44) Datum podpisu (datum, dd.mm.rrrr) 
 



  

 

  

Vyšetření 
45) Identifikace lékaře (seznam, text) 
46) Identifikace sestry (seznam, text) 

Fyzikální údaje a anamnéza 
47) Váha v kg (číslo, integer, > 40 & < 200) 
48) Výška v cm (číslo, integer, >100 & < 250) 
49) BMI (automaticky, číslo, real, read-only) 
50) Stále kouří (button, ano/ne) 

i. Datum ukončení kouření (datum, mm.rrrr, ≥ 1 /1949 & ≤ 12/21) 
 

51) Další přídatná inhalační rizika pro vznik CHOPN (pracovní či jiná) (button, ano/ne) 
i. Specifikujte další přídatná inhalační rizika (text, 250 znaků) 

 
Komorbidity 
Charlsonové komorbidní index (CCI):  (matice polí)  
52) Infarkt myokardu (button, ano/ne) 
53) Chronické srdeční selhání (button, ano/ne) 
54) Ischemická choroba dolních končetin (button, ano/ne) 
55) Stav po iktu (button, ano/ne) 
56) Onemocnění periferních cév (button, ano/ne)  
57) Hemiplegie (button, ano/ne) 
58) Demence (button, ano/ne) 
59) Systémová onemocnění pojiva (button, ano/ne) 
60) Vředová choroba žaludku či duodena (button, ano/ne) 

 
61) Leukémie (button, ano/ne) 
62) Maligní lymfom (button, ano/ne) 
63) Solidní tumor bez metastáz (button, ano/ne) 
64) Solidní tumor s metastázami (button, ano/ne) 
65) AIDS (button, ano/ne) 
66) Diabetes (button, ano/ne) 

i. Komplikovanost Diabetes (seznam, text)  
a) Nekomplikovaný  (dieta/antidiabetika p.o./inzulínu) 
b) Komplikovaný (retinopatie/neuropatie/nefropatie) 

67) Postižení jater (button, ano/ne) 
i. Míra postižení jater (seznam, text)  

a) Lehké (chron. hepatitida/cirhóza jater bez známek portální hypertenze) 
b) Střední – těžké (klin. zn. portální hypertenze/jaterní selhávání/nutná transplantace) 

68) Postižení ledvin (button, ano/ne) 
i. Míra postižení ledvin (seznam, text) 

a) Lehké (pacienti se sérovým kreatininem > 3 mg/dl) 
b) Střední – těžké (kreatinin v séru nad 250 umol/l/nutná dialýza/transplantace) 

 



  

 

  

Klinické projevy CHOPN: (matice polí) 
69) Chronická bronchitida (tedy chronický produktivní kašel po minimálně 3 měsíce v roce a to po dobu 

minimálně dvou po sobě jdoucích let) (button, ano/ne) 
70) Chronický či opakovaný suchý kašel (button, ano/ne) 
71) Dlouhodobá (kontinuální nebo intermitentní) hemoptýza (i malého rozsahu jako krvavé žilky ve sputu) 

(button, ano/ne) 
72) Dlouhodobá únava bez jasné příčiny (button, ano/ne) 
73) Nižší tolerance fyzické zátěže (button, ano/ne) 
 
Počet akutních respiračních infekcí za posledních 12 měsíců  
74) Počet středně těžkých (ATB ambulantně) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 12) 
75) Počet těžkých (s nutností hospitalizace) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 12) 
76) Celkem (automaticky, číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 24, read-only) 
77) mMRC (modified Medical Researche Council scale) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 4) 
78) CAT (COPD Assessment Test)  (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 40) 

 

Funkční vyšetření plic 
Spirometrie (popisný text) 
79) Post-bronchodilatační FEV1 (jednosekundová vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, 

real, ≥  0,1 & ≤ 8,0) 
80) Post-bronchodilatační FEV1 – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,1 & ≤ 8,0) 
81) Post-bronchodilatační FEV1 – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
82) Post-bronchodilatační FVC (usilovná vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 

& ≤ 10,0) 
83) Post-bronchodilatační FVC – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
84) Post-bronchodilatační FVC – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
85) Post-bronchodilatační VCmax – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
86) Post-bronchodilatační VCmax – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
87) FEV1/FVC (%)(automaticky, číslo, real, ≥ 10,0 & ≤ 140,0) 
88) FEV1/VCmax (%)(automaticky, číslo, real,  ≥ 10,0 & ≤  140,0) 
89) Bronchodilatační test (seznam, text) 

a) Pozitivní (FEV1 o 200 ml a současně o 12 % FEV1 – minimální zlepšení)) 
b) Negativní 

 
Bodypletysmografie (popisný text) 
90) Totální kapacita plic (TLC) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
91) TLC - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
92) Reziduální objem plic (RV) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
93) RV - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
 
Transferfaktor (popisný text) 
94) Transfer faktor TLCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
95) Transfer koeficient KCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
 



  

 

  

Vyhodnocení 
96) Hodnocení funkce plic (seznam, text) 

a) Normální plicní funkce (bez patologického nálezu) 
b) Nově zjištěná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 
c) Nespecifické postižení (absence normální funkce plic a současně nepřítomnost CHOPN) 

i. Blíže popište postižení plic (text, 250 znaků) 
ii. Nesplněná kritéria pro CHOPN (text, 250 znaků)  

 
97) Jiná respirační onemocnění (button, ano/ne) 

i. Specifikujte onemocnění (text, 250 znaků)  
 

Volitelná vyšetření u nových případů CHOPN (Vyšetření provedená během 3 měsíců před či 3 měsíce po diagnóze 
CHOPN) 
98) FeNO (Fractional exhaled nitric oxid) (seznam, text) 

a) Neprovedeno 
b) Provedeno 

i. Výsledek vyšetření (v  ppb) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 500) 
 
99) Krevní obraz (seznam, text)  

a) Neprovedeno 
b) Provedeno 

i. Leukocyty (počet * 109/l) - absolutně ( (číslo, real, ≥ 1,0 & ≤ 20,0) 
ii. Erytrocyty (počet * 1012/l) - absolutně (číslo, real, ≥ 1,0 & ≤ 10,0) 

iii. Hemoglobin (g/l) - absolutně (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 200) 
iv. Trombocyty (počet * 109/l) – absolutně (číslo, integer, ≥ 10 & ≤ 1000) 
v. Neutrofily (počet * 109/l) – absolutně (číslo, real, ≥ 0,01 & ≤ 10,00) 

vi. Neutrofily (%)– relativně (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
vii. Monocyty (počet x 109/l) – absolutně (číslo, real, ≥ 0,01 & ≤ 10,00) 
viii. Monocyty (%) – relativně (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 

ix. Basofily (počet x 109/l) – absolutně (číslo, real, ≥ 0,01 & ≤ 10,00) 
x. Basofily (%)– relativně (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 

xi. Eosinofily (počet x 109/l) – absolutně (číslo, real, ≥ 0,01 & ≤ 10,00) 
xii. Eosinofily (%) – relativně (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 

xiii. Lymfocyty (počet x 109/l) – absolutně (číslo, real, ≥ 0,01 & ≤ 10,00) 
xiv. Lymfocyty (%) – relativně (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 

 
100) Hladina A1AT v krvi (seznam, text) 

a) Neprovedeno 
b) Provedeno 

i. Výsledek A1AT testu (g/l) (číslo, real, ≥ 0,00 & ≤ 2,99) 
 

101) Šestiminutový test chůzí (6MWT) (seznam, text) 
a) Neprovedeno 



  

 

  

b) Provedeno 
i. Délka chodby (uveďte hodnotu bližší Vašim podmínkám (seznam, text) 

a) 20 m 
b) 30 m 

ii. 6MWD (m) (číslo, real, ≥0) 
iii. Predikovaná hodnota 6MWT (m) – absolutně (automaticky, real, ≤1000) 
iv. Výsledek 6MWT(%) – relativně (číslo, real, ≥ 0,0) 

Popis léčby pacienta 
Paušální léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN): (matice polí) 
102) SABA (inhalační beta2 agonisté s krátkodobým účinkem) (button, ano/ne) 
103) SAMA (inhalační anticholinergika s krátkodobým účinkem) (button, ano/ne) 
104) SABA/SAMA (button, ano/ne) 
105) LABA (inhalační beta2 agonisté s dlouhodobým účinkem) (button, ano/ne) 
106) LAMA (inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem) (button, ano/ne) 
107) LABA/LAMA nefixní (button, ano/ne) 
108) LABA/LAMA fixní (button, ano/ne) 
109) Vakcinace proti chřipce (během nejbližšího podzimu od diagnózy) (button, ano/ne) 
110) Vakcinace proti pneumokoku (kdykoliv od diagnózy) (button, ano/ne) 
111) Teofylin (button, ano/ne) 
112) Doporučení pravidelného pohybu (button, ano/ne) 
113) Farmakologické protikuřácké intervence (button, ano/ne) 
114) Nefarmakologické protikuřácké intervence (button, ano/ne) 
115) Doporučení změny zaměstnání v důsledku škodlivé pracovní expozice (button, ano/ne) 
116) Terapie dosud neléčených či nedostatečně léčených komorbidit (button, ano/ne) 
117) Trénink inhalační techniky (button, ano/ne) 
 
118) Cílená léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN): (button, ano/ne) 

Cílená léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN):: (matice polí) 
i. IKS (inhalační kortikosteroid)/LABA nefixní (button, ano/ne) 

ii. IKS/LABA fixní (button, ano/ne) 
iii. IKS/LABA/LAMA nefixní (button, (transplantace plic) ano/ne) 
iv. IKS/LABA/LAMA fixní (button, ano/ne) 
v. Roflumilast (button, ano/ne) 

vi. Dlouhodobě nebo intermitentně (část sezony) mukoaktivní léky (button, ano/ne) 
vii. Dlouhodobě nebo intermitentně (pulsně) antibiotika (button, ano/ne) 

viii. BLVR (bronchoscopic lung volume reduction) (button, ano/ne) 
ix. LVRS nebo bulektomie (button, ano/ne) 
x. Nutriční podpora (button, ano/ne) 

xi. Specifická fyzioterapie (zaměřená na expektoraci, posílení dýchacích a končetinových 
svalů) (button, ano/ne) 

xii. DDOT (dlouhodobá domácí oxygenoterapie) (button, ano/ne) 
xiii. NIVP (neinvazivní ventilační podpora) (button, ano/ne) 
xiv. LUTx  (transplantace plic) (button, ano/ne) 



  

 

  

Popis situace po cca 12 měsících od screeningu (dobrovolné) 
119)  Kuřácký status (seznam, text) 

a) Nekouří 
b) Kouří méně 
c) Kouří stejně 
d) Kouří více 

 

Funkční vyšetření plic 
Spirometrie (popisný text) 
120) Post-bronchodilatační FEV1 (jednosekundová vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, 

real, ≥  0,1 & ≤ 8,0) 
121) Post-bronchodilatační FEV1 – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,1 & ≤ 8,0) 
122) Post-bronchodilatační FEV1 – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
123) Post-bronchodilatační FVC (usilovná vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 

0,5 & ≤ 10,0) 
124) Post-bronchodilatační FVC – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
125) Post-bronchodilatační FVC – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
126) Post-bronchodilatační VCmax – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
127) Post-bronchodilatační VCmax – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
128) FEV1/FVC (%) (automaticky, číslo, real, ≥ 10,0 & ≤ 140,0) 
129) FEV1/VCmax (%) (automaticky, číslo, real,  ≥ 10,0 & ≤  140,0) 
130) Bronchodilatační test (seznam, text) 

a) Pozitivní (FEV1 o 200 ml a současně o 12 % FEV1 – minimální zlepšení) 
b) Negativní 

 
Bodypletysmografie (popisný text) 
131) Totální kapacita plic (TLC) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
132) TLC - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
133) Reziduální objem plic (RV) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
134) RV - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
 
Transferfaktor (popisný text) 
135) Transfer faktor TLCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
136) Transfer koeficient KCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
 
Klinické projevy CHOPN: (matice polí) 
137) Chronická bronchitida (tedy chronický produktivní kašel po minimálně 3 měsíce v roce a to po dobu 

minimálně dvou po sobě jdoucích let) (button, ano/ne) 
138) Chronický či opakovaný suchý kašel (button, ano/ne) 
139) Dlouhodobá (kontinuální nebo intermitentní) hemoptýza (i malého rozsahu jako krvavé žilky ve sputu) 

(button, ano/ne) 
140) Dlouhodobá únava bez jasné příčiny (button, ano/ne) 
141) Nižší tolerance fyzické zátěže (button, ano/ne) 



  

 

  

 

Počet akutních respiračních infekcí za posledních 12 měsíců  
142) Počet středně těžkých (ATB ambulantně) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 12) 
143) Počet těžkých (s nutností hospitalizace) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 12) 
144) Celkem (automaticky, číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 24, read-only) 
145) mMRC (modified Medical Researche Council scale) (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 4) 
146) CAT (COPD Assessment Test)  (číslo, integer, ≥ 0 & ≤ 40) 
 
Popis léčby pacienta 
Paušální léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN): (matice polí) 
147) SABA (inhalační beta2 agonisté s krátkodobým účinkem) (button, ano/ne) 
148) SAMA (inhalační anticholinergika s krátkodobým účinkem) (button, ano/ne) 
149) SABA/SAMA (button, ano/ne) 
150) LABA (inhalační beta2 agonisté s dlouhodobým účinkem) (button, ano/ne) 
151) LAMA (inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem) (button, ano/ne) 
152) LABA/LAMA nefixní (button, ano/ne) 
153) LABA/LAMA fixní (button, ano/ne) 
154) Vakcinace proti chřipce (během nejbližšího podzimu od diagnózy) (button, ano/ne) 
155) Vakcinace proti pneumokoku (kdykoliv od diagnózy) (button, ano/ne) 
156) Teofylin (button, ano/ne) 
157) Doporučení pravidelného pohybu (button, ano/ne) 
158) Farmakologické protikuřácké intervence (button, ano/ne) 
159) Nefarmakologické protikuřácké intervence (button, ano/ne) 
160) Doporučení změny zaměstnání v důsledku škodlivé pracovní expozice (button, ano/ne) 
161) Terapie dosud neléčených či nedostatečně léčených komorbidit (button, ano/ne) 
162) Trénink inhalační techniky (button, ano/ne) 
 
163) Cílená léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN):(button, ano/ne) 

Cílená léčba (nově nasazená léčba pro CHOPN): (matice polí) 
i. IKS (inhalační kortikosteroid)/LABA nefixní (button, ano/ne) 
ii. IKS/LABA fixní (button, ano/ne) 

iii. IKS/LABA/LAMA nefixní (button, (transplantace plic) ano/ne) 
iv. IKS/LABA/LAMA fixní (button, ano/ne) 
v. Roflumilast (button, ano/ne) 

vi. Dlouhodobě nebo intermitentně (část sezony) mukoaktivní léky (button, ano/ne) 
vii. Dlouhodobě nebo intermitentně (pulsně) antibiotika (button, ano/ne) 

viii. BLVR (bronchoscopic lung volume reduction) (button, ano/ne) 
ix. LVRS nebo bulektomie (button, ano/ne) 
x. Nutriční podpora (button, ano/ne) 

xi. Specifická fyzioterapie (zaměřená na expektoraci, posílení dýchacích a končetinových 
svalů) (button, ano/ne) 

xii. DDOT (dlouhodobá domácí oxygenoterapie) (button, ano/ne) 
xiii. NIVP (neinvazivní ventilační podpora) (button, ano/ne) 
xiv. LUTx  (transplantace plic) (button, ano/ne) 



  

 

  

Kontrolní vstupní vyšetření 
Funkční vyšetření plic 
Spirometrie (popisný text) 
164) Post-bronchodilatační FEV1 (jednosekundová vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, 

real, ≥  0,1 & ≤ 8,0) 
165) Post-bronchodilatační FEV1 – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,1 & ≤ 8,0) 
166) Post-bronchodilatační FEV1 – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
167) Post-bronchodilatační FVC (usilovná vitální kapacita) – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 

& ≤ 10,0) 
168) Post-bronchodilatační FVC – absolutní predikovaná hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
169) Post-bronchodilatační FVC – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
170) Post-bronchodilatační VCmax – absolutní změřená hodnota (litr) (číslo, real, ≥ 0,5 & ≤ 10,0) 
171) Post-bronchodilatační VCmax – relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,0) 
172) FEV1/FVC (%)(automaticky, číslo, real, ≥ 10,0 & ≤ 140,0) 
173) FEV1/VCmax (%)(automaticky, číslo, real,  ≥ 10,0 & ≤  140,0) 
174) Bronchodilatační test (seznam, text) 

a) Pozitivní (FEV1 o 200 ml a současně o 12 % FEV1 – minimální zlepšení)) 
b) Negativní 

 
Bodypletysmografie (popisný text) 
175) Totální kapacita plic (TLC) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
176) TLC - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
177) Reziduální objem plic (RV) - absolutní (litr) (číslo, real, ≥ 0,00) 
178) RV - relativní (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 1000,00) 
 
Transferfaktor (popisný text) 
179) Transfer faktor TLCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
180) Transfer koeficient KCO (%) (číslo, real, ≥ 0,0 & ≤ 140,00) 
 

Vyhodnocení 
181) Hodnocení funkce plic (seznam, text) 

a) Normální plicní funkce (bez patologického nálezu) 
b) Nově zjištěná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 
c) Nespecifické postižení (absence normální funkce plic a současně nepřítomnost CHOPN) 

i. Blíže popište postižení plic (text, 250 znaků) 
ii. Nesplněná kritéria pro CHOPN (text, 250 znaků)  

 
182) Jiná respirační onemocnění (button, ano/ne) 

i. Specifikujte onemocnění (text, 250 znaků)  
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