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Souhrnné informace
Registr UJO slouží jako praktický a komplexní nástroj pro elektronické zpracování údajů o
pacientech. Lékařům umožňuje provádět přehledy a analýzy diagnózy, léčby a výsledků, a to
pro jednotlivce i skupiny lidí.
Registr UJO je vysoce pružný a nastavitelný, a podporuje potřeby jednotlivých léčebných
center.
Každé léčebné centrum má přístup pouze k údajům zaznamenaným jeho vlastními pacienty.
Na základě zvláštních a přísně řízených vzájemných dohod mohou být údaje Registr UJO
slučovány mezi zúčastněnými léčebnými centry za účelem provádění epidemiologického
výzkumu.
Registr UJO je spravován třetí stranou, a to za účelem eliminace místních požadavků na
technické zabezpečení, splnění přísných norem bezpečnosti a utajení údajů, a poskytování
běžných aktualizací a automatického zálohování údajů.
Výchozí informace
Registr UJO byl vyvinut jako nástroj pro zpracování údajů o pacientech, který má být využit
v klinickém prostředí. Umožňuje komplexní, strukturovaný a standardizovaný sběr údajů za
účelem usnadnění každodenních procedur v léčebných centrech a poskytování základny pro
klinický a epidemiologický výzkum.
Shromažďování údajů prostřednictvím Registr UJO
Registr UJO nabízí jasně definovaná otevřená připojení, která umožňují import do a export z
jiných místních a oblastních systémů. Automatizovaná připojení vyžadují dodatečné
naprogramování, zatímco manuální připojení je umožněno prostřednictvím předem
upravených vlastností Registr UJO podporujících export do souborů Microsoft Word, Excel.
Modifikace externích systémů a naprogramování připojení nejsou zahrnuty v balíčku Registru
UJO.
Důležitou vlastností Registr UJO je komplexní registrace údajů; ačkoli registrace údajů je
volitelná pro většinu vstupních dat. Povinné údaje jsou jasně označeny červenou hvězdičkou.
Správa údajů
Údaje zaznamenány v Registru UJO jsou uchovávány v datovém středisku řízeném
Masarykovou Univerzitou, Institutem Biostatistiky a Analýz v České republice a spravovány v
souladu s nejlepšími odbornými a provozními normami.
Aplikace Registr UJO je spravována Masarykovou Univerzitou, Institutem Biostatistiky a
Analýz v Brně České republice za účelem:
•
•
•
•
•

Zajištění přísných norem zabezpečení údajů a kontroly léčebného centra nad citlivými
informacemi
Zajištění shody v oblasti nařízení o utajení údajů o pacientech v EU
Zajištění vysoké dostupnosti aplikace a bezproblémových aktualizací systému
Odstranění každodenní povinnosti uchovávání údajů v léčebných centrech
Vyloučení přístupu jiných subjektů k údajům pacientů a léčebných center
zaznamenaných v Registru UJO
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Přístup k údajům a jejich bezpečnost
Přístup do Registru UJO je omezen a vyhrazen pouze pro určené počítače a oprávněné
uživatele systému, kteří mají své vlastní uživatelské jméno a heslo.
Každé léčebné centrum má přístup výhradně k údajům zaznamenaným jeho vlastními
pacienty.
Žádný třetí subjekt nemá žádný přístup k údajům léčebných center.
Podle podmínek smluvní dohody, Masarykova Univerzita, Institut Biostatistiky a Analýz
provádí správu a uchování dat, a to s oprávněním od léčebných center požadovaným pro
specifické postupy. Žádný jiný subjekt – třetí strana včetně dalších léčebných center
zúčastněných v daném programu – nemá přístup k údajům daného léčebného centra bez
výslovného povolení.
Aplikace je vyvíjena a spravována v souladu s nařízeními o utajení údajů o pacientech
platnými v EU (e-Privacy), v USA (21 CFR část 11, HIPAA), a v Kanadě (PIPEDA).
Všechny údaje jsou přenášeny bezpečně. Údaje jsou převáděny mezi Registrem UJO a
léčebnými centry, za použití 128-bitového kódování – tj. nejbezpečnějšího přenosu dat,
který je k dispozici na webovém prohlížeči.
Veškeré změny údajů uložených v Registru UJO jsou zaznamenávány v kontrolních
registrech a jsou tudíž vysledovatelné.
Podpora Registr UJO
K zajištění co nejlepších služeb funguje centrální helpdesk, která poskytuje pomoc
uživatelům Registru UJO. Registr UJO helpdesk je k dispozici denně od 8:00 do 16:00 CET
(středoevropského času), a to na následujících telefonních číslech:
Přímá linka: + 42 5 4949 8281
Email : helpdesk@iba.muni.cz
Registr UJO helpdesk poskytuje aplikační a technickou podporu a může Vám pomoci s
jakýmikoli problémy v souvislosti s použitím tohoto systému, s nimiž se můžete setkat po
jeho instalaci v léčebném centru.
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