Dopis RDP č. 6 – vedoucím lékařům dialyzačních středisek
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
do konce měsíce října byl řádný termín k zaslání dat do Registru dialyzovaných pacientů
(RDP) za 3. kvartál tohoto roku. Připomínáme proto, že možnost dodání dat za toto období je
dosud otevřená. Pokud jste již data odeslali, považujte, prosím tuto připomínku za
bezpředmětnou. Pokud ne, budeme rádi, když tak ještě před hektickým obdobím závěru roku
učiníte. Pro případ, že byste data za minulá období odesílal z Vašeho pracoviště poprvé,
nebo u Vás došlo k výměně pracovníka, který zasílání dat do RDP zajišťuje, je v příloze opět
uveden postup vygenerování datového souboru pro registr a jeho zaslání.
Vzhledem k rostoucímu objemu dat v registru a tím i stoupající validitě průměrných hodnot
sledovaných parametrů připomínáme možnost stáhnout si srovnání průměrných hodnot
sledovaných parametrů z Vašeho střediska vůči průměrům celostátním. Postup ke stažení
srovnání dat je uveden ve výše zmíněné příloze. K celostátním průměrům mají přístup
všechna pracoviště, která se v RDP zaregistrovala, k datům jednoho pracoviště má přístup
vždy jen toto pracoviště samo. Budeme rádi, když si připomínky ke zpracování tohoto
srovnání a náměty pro jeho zlepšení nenecháte pro sebe a pošlete nám je. Jen postupným
zlepšováním a přibližováním možností RDP potřebám přispívajících pracovišť bude možné
naplnit základní důvody, pro které byl registr zakládán. Ty jsme se pokusili shrnout v článku,
věnovaném problematice RDP, který právě vyšel v Aktualitách v nefrologii.
Dále si dovolujeme oznámit, že pravidelně přispívajícím střediskům bude do konce roku
zaslán Certifikát účasti DS na tvorbě RDP.
Dále oznamujeme, že sběr a zpracování dat pro Ročenku dialyzační léčby za r.2006 bude
provedeno stejným způsobem jako pro r.2005, tj elektronicky a prostřednictvím RDP.
Podrobné pokyny a formuláře pro zpracování dat (pro DS, která nezasílají data
prostřednictvím RDP) budou zveřejněny 1.1.2007 a termín dodání bude jako obvykle do
31.1.2007.
Konečně si Vám dovolujeme oznámit, že začátkem dubna 2007 (pravděpodobně 4.4.07) se
bude konat Nefrologický den ČNS na téma RDP.
Milé kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za spolupráci.
S přátelským pozdravem,
Doc. Ing. František Lopot, CSc.
za Radu RDP
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