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T L A Č O V Á  S P R Á V A 

 

 

Slovensko súčasťou nového medzinárodného portálu o onkologických 

ochoreniach  

Bratislava, 10. september 2012 – Dnes (10. septembra 2012) bol verejnosti sprístupnený nový 

medzinárodný portál European Cancer Observatory (ECO). Portál umožňuje jednoduchý a 

rýchly prístup k údajom o výskyte rakoviny až v tridsiatich krajinách. Vďaka práci Národného 

onkologického registra SR (NOR), ktorý je súčasťou Národného centra zdravotníckych 

informácií (NCZI), je na medzinárodnom portáli možné nájsť aj údaje o onkologických 

ochoreniach zo Slovenska a porovnávať ich s dátami z iných krajín. 

 

Nový portál European Cancer Observatory  vytvorila a spravuje Medzinárodná agentúra pre výskum 

rakoviny WHO – IARC v spolupráci s Európskou sieťou onkologických registrov (ENCR) v rámci 

projektu EUROCOURSE, ktorý je podporovaný Európskou Komisiou. 

Na portáli môže ktokoľvek jednoducho a rýchlo nájsť údaje o výskyte nových prípadov rakoviny  

podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín,  časové rady s vývojom počtu onkologicky chorých 

pacientov, trendy výskytu a úmrtnosti ako aj  prežívanie  zistené v  jednotlivých európskych krajinách. 

Portál umožňuje porovnanie údajov celkovo z tridsiatich krajín. Informácie zverejnené na portáli budú 

pravidelne aktualizované a zároveň sa plánuje ďalšie rozširovanie o nové členenie údajov, napríklad 

podľa štádií ochorenia. 

Za významný považujeme fakt, že vďaka práci Národného onkologického registra SR medzinárodný 

portál obsahuje aj údaje zo Slovenska, ktoré je tak možné porovnávať s dátami z ostatných krajín.  

Výstupné zostavy z údajov Národného onkologického registra SR si užívatelia môžu sami vytvárať 

a meniť podľa potreby a záujmu. Údaje je možné získať v grafickej, tabuľkovej alebo mapovej podobe 

a sťahovať vo viacerých zvolených formátoch pre ďalšiu analýzu.  

Národný onkologický register SR existuje a spracúva údaje o onkologických ochoreniach na 

Slovensku už od roku 1976 a v medzinárodných štruktúrach je vnímaný na veľmi vysokej odbornej 

úrovni. Jeho precízna práca sa odzrkadlila aj vo výstupoch, ktoré poskytol na medzinárodný portál. 

Spomedzi všetkých tridsiatich krajín prezentujúcich výstupy na ECO len tri krajiny vrátane 

Slovenska majú k dispozícii dáta už od roku 1978. Zároveň patríme medzi len päť krajín, ktoré 

realizujú zber a spracovanie údajov o onkologických ochoreniach na celoplošnej úrovni, čo má 

nepochybne dopad aj na kvalitu poskytovaných dát. 

 

Nový portál ECO nájdete na http://eco.iarc.fr/  
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