Česká nefrologická společnosti
Národní Registr dialýzovaných pacientů

Informace pro pacienty
Vážená paní, vážený pane,

Dovolte nám oslovit Vás jménem České nefrologické společnosti v souvislosti
se vznikem Registru dialyzační aktivity v České republice.
Česká nefrologická společnost (ČNS) je profesní organizací lékařů - nefrologů
a k jejím úkolům patří mimo jiné i zajištění kvalitní léčby pacientů s nemocemi ledvin.
Pro rozvoj kvality léčby pacientů se selháním ledvin je zapotřebí mít informace o tom,
kolik pacientů je pro selhání ledvin dialyzováno a jaké jsou výsledky této léčby.
ČNS již řadu let zpracovává roční národní statistiku dialyzační léčby podle
údajů poskytovaných jednotlivými dialyzačními středisky. Takto získané podklady
však poskytovaly pouze rámcovou celkovou představu o dialyzační aktivitě a
neumožnily určit, jaké jsou potřeby jejího rozvoje. S cílem udržet a rozvíjet kvalitu
dialyzační léčby u nás se ČNS rozhodla vytvořit národní Registr dialyzovaných
pacientů (RDP) v České republice. Registr vytvářeli naši přední odborníci.
Tento registr bude průběžně sledovat základní parametry léčby každého
pacienta a bude sloužit k nově uspořádanému shromažďování dat, jehož základem
je průběžné sledování každého pacienta po celou dobu léčby. Sběr dat bude od
1.1.2006 prováděn elektronicky, tedy na kvalitativně vyšší úrovni než dosud. Veškeré
informace v Registru bude zpracovávat a hodnotit ČNS a též provoz registru je
financován pouze ze zdrojů ČNS. Získaná data budou použita, tak jako dosud, ke
zpracování ročních statistik dialyzační léčby v České republice, ale i k uskutečnění
projektů přispívajících k zajištění kvality dialyzačního léčení a dalšímu rozvoji této
léčebné metody. Příkladem takového využití dat může být například zdůvodnění
potřeby léčby pro poskytovatele léčby či možnost srovnání, jak kvalitní léčbu
poskytuje jednotlivé dialyzační pracoviště ve srovnání s ostatními.

Činnost RDP je řádně evidována Úřadem pro ochranu osobních
údajů České republiky a nakládání s daty je v souladu s příslušnými
zákony ČR. K elektronickému přenosu dat je používána zabezpečená
vlastní komunikační síť Nefport, která zaručuje bezpečnost práce s daty na stejné
úrovni jako při přenosu bankovních dat.
Dle platných zákonů ČR je k výše uvedené registraci dat nutný souhlas
každého pacienta, o který Vás tímto chceme poprosit. Vaším souhlasem přispějete k
vytvoření systému, který pomůže rozvoji dialyzační léčby v České republice.
Děkujeme za spolupráci.
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Souhlas pacienta s registrací dat
Jméno pacienta:
Rodné číslo:

Souhlasím s registrací a použitím mých osobních dat (jméno a rodné
číslo) a základních klinicko-laboratorních parametrů týkajících se mé
léčby v rámci národního Registru dialýzovaných pacientů.

dne:

podpis:

