Dopis RDP č. 3 – Dopis předsedkyně ČNS
Vážené kolegyně, vážení kolegové
Po prvních zkušenostech s nově vzniklým „registrem dialyzační aktivity“ (RDP) mi dovolte
rekapitulaci problematiky dialyzační statistiky za rok 2005 a sběru dat pro Registr (RDP)
•

•

•

•

•
•

•

Dialyzační aktivita za rok 2005:
postup pro dialyzační střediska je zcela shodný s postupem v
předchozích letech. Za rok 2005 tedy bude statistika v tom rozsahu a v
té podobě, jak jsme ji sestavovali dříve.
Protože však takto vytvářená statistika poskytuje jen omezenou
informaci, rozhodl v září 2004 výbor ČNS, že bude vytvořen registr
dialyzační aktivity při ČNS. Následujících 16 měsíců bylo věnováno
jeho přípravě (viz též informace v zápisech z jednání z výboru, které
jsou in extenzo na www.nefrol.cz)
Aby mohl být registr vůbec zaveden, bylo třeba zajistit „virtuální“
přenosnou síť, s potřebným technickým zajištěním. Zde jsme měli dvě
možnosti:
o Použít sít, která již existuje
o Budovat síť zcela novou.
§ Varianta druhá by znamenala zavádění nového
informačního systému nejen na střediska, která nemají
Nefris, ale na úplně všechna HDS.
§ Jinými slovy: před problémem, před kterým nyní stojí část
dialyzačních pracovišť, by stáli všichni. Navíc - na tuto
variantu bychom neměli finance.
§ Varianta první je několikanásobně levnější; přitom Nefris
byl z prostředků ČNS doplněn i na ta pracoviště, která ho
předtím neměla
§ Celý „sběr dat“ spočívá v „odklepnutí tlačítka“, ovšem
pokud je Nefris „naplněn“.
Registr dialyzační aktivity byl vytvořen díky mnoha desítkám hodin
práce těch, kteří se jeho přípravě věnovali. Nyní je „na světě“ a je
přijímán radostně i neradostně.
Těm, kteří jsou připraveni se sběru dat účastnit, děkujeme.
Těm, kteří mají problémy (s přístupem k síti, s informacemi pro
ředitelství atd), se jednotlivě pokusíme pomoci situaci řešit (kontakt na
vědeckého sekretáře:rychlik@cesnet.cz)
Práce na registru je průběžná a nekonečná a věříme, že ji společně
zvládneme. Nejdéle v pondělí 27.února bude rozeslána další podrobná
instrukce, jak zpracovat statistiku za rok 2005 a jak postupovat při
zpracování dat pro RDP. Tyto podklady připravují doc. Rychlík a doc.
Lopot.
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