Dopis RDP č. 1 – Vedoucímu lékaři dialyzačního střediska
Praha, 15. 9. 2005
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
již řadu let zpracovává Česká nefrologická společnost (ČNS) roční národní statistiku léčby
renálního selhání na základě údajů poskytovaných jednotlivými dialyzačními středisky, včetně
Vašeho pracoviště. Stejně jako v minulosti, i současný výbor ČNS pečlivě sleduje tuto
problematiku. Na základě řady průběžných předcházejících projednávání a analýz rozhodl
počátkem roku 2005 o založení národního Registru dialyzovaných pacientů (RDP).
RDP bude sloužit k nově koncipovanému shromažďování dat, jehož základem bude
prospektivní sledování každého pacienta. Shromažďování dat bude prováděno elektronicky,
pokusíme se tedy přenést na kvalitativně vyšší úroveň. Vlastníkem registru a shromážděných
dat bude výhradně ČNS a taktéž provoz registru bude financován výhradně ze zdrojů ČNS.
Výborem ČNS byla též navržena a schválena prozatímní Rada RDP (ve složení: Lopot,
Dusilová Sulková, Fixa, Opatrný, Rychlík, Tesař, Vítko), která je zodpovědná za uvedení
projektu RDP do funkce.
Pro vytvoření potřebného programového vybavení RDP a následné zajištění jeho provozu
byla vybrána firma ProDos. Důvodem této volby je vybavení většiny českých dialyzačních
středisek (cca 70 %) informačním systémem Nefris a existence fungující návazné
komunikační sítě Nefport. Obojí dává předpoklad vytvoření systému snadného a spolehlivého
sběru a zpracování dat v ryze elektronické podobě. a umožní tedy jejich využívání k rozvoji
oboru
Sběr dat do registru bude prováděn několika způsoby, v závislosti na vybavení a preferencích
poskytujícího pracoviště:
i/ Na střediskách používajících systém NEFRIS 4 firma ProDos pouze do systému zabuduje
funkci pro předávání dat do registru.
ii/ Pro střediska nevybavená systémem NEFRIS nabídne firma ProDos bezplatně jednouživatelskou funkčně omezenou verzi systému NEFRIS pouze pro shromažďování a předávání
potřebných dat. Předpokládáme, že tuto nabídku využijí především pracoviště, která žádný
informační systém dosud nemají. Pro střediska, která nebudou chtít využít zjednodušený
systém NEFRIS, budou na centrálním serveru připravené formuláře pro ruční vkládání dat.
iii/ Pracovištím používajícím jiný informační systém než Nefris dodá firma Prodos údaje o
struktuře importního XML rozhraní, aby tvůrce lokálního informačního systému do něj mohl
potřebné funkce pro elektronický export dat zabudovat.
Sběr a zpracování dat za rok 2005 proběhne již v rámci nového RDP.
Milé kolegyně, vážení kolegové, sběr dat pro národní statistiku se u nás tradičně vyznačoval
vysokou mírou účasti pracovišť na dobrovolném poskytování dat, která se vždy pohybovala
kolem 95%. Doufáme, že tento pozitivní přístup, zajišťující vysokou validitu
shromažďovaných dat, zůstane zachován i v systému národního registru a chceme Vás tímto
požádat o vstřícnost a aktivní přístup při zavádění a odlaďování celého systému pracovníky
firmy Prodos. O postupu projektu budeme všechna pracoviště průběžně informovat.
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