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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 

 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
dovolte nám oslovit Vás jménem České nefrologické společnosti v souvislosti se vznikem Registru dialyzační aktivity 
v České republice. 
 
Co je to Česká nefrologická společnost (ČNS): 
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 léčeno „umělou ledvinou“ tj. 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 v oboru nefrologie, dialyzační a transplantační léčby.  
 
Činnost registru dialyzovaných pacientů (RDP): 
Tento registr průběžně sleduje základní parametry léčby každého pacienta a slouží k nově uspořádanému 
shromažďování dat, jehož základem je průběžné sledování každého pacienta po celou dobu léčby. Sběr dat 
je od 1. 1. 2006 prováděn elektronicky, tedy na kvalitativně vyšší úrovni než dosud. Veškeré informace v Registru 
zpracovává a hodnotí ČNS a provoz registru je financován pouze ze zdrojů ČNS. 
 
ČSN je pro činnost RDP řádně registrovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů  České republiky jako správce 
osobních údajů a nakládání s Vašimi osobními daty. Probíhá v souladu se všemi právními předpisy, zejména 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 
ČSN v RDP zpracovává tyto údaje: 

- Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, 
- dialyzační středisko, 
- datum vstupu do dialyzačního programu, 
- informace o onemocnění ledvin vedoucí k jejich selhání, základní přidružená onemocnění (cukrovka, 

hypertenze, nemoci srdce a cév,, atd..), 
- základní laboratorní parametry efektivity a kvality Vaší léčby. 

 
Vaše osobní údaje do RPD získává ČSN od poskytovatele zdravotní péče z dialyzačního střediska, jehož jste 
pacientem, a kterému jste své osobní údaje primárně poskytl(a). 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. 
 
K čemu slouží získané údaje: 
Vaše údaje obsažené v RDP jsou použity ke zpracování ročních statistik dialyzační léčby 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 léčebné péče či 
možnost srovnání kvality poskytované péče mezi  jednotlivými dialyzačními zařízeními. 
 
V roce 2018 jsme navíc navázali spolupráci se zdravotními pojišťovnami, které budou námi zpracované analýzy 
a podklady využívat pro hodnocení jednotlivých dialyzačních středisek, aby byla především finančně  podpořena ta 
střediska, která poskytují kvalitnější léčbu ve srovnání s ostatními. Za účelem doplnění informací a kontroly nám 
zdravotní pojišťovna zašle tyto  Vaše osobní údaje: 

- identifikační údaje – rodné číslo, 
- dialyzační středisko, 
- vykázaná dialyzační péče (identifikace výkonu, počet výkonů). 

 

Souhlas pacienta s registrací dat 
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Vaše údaje ČNS zpracovává po celou dobu Vaší léčby. 
 
Vaše právo: 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte níže uvedená práva: 

- Máte právo požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, máte právo požadovat 
odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod k jejich zpracování. V případě, že uplatníte 
toto právo a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, budou přijata požadovaná opatření bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu 
prodloužit až o další dva měsíce). 

- Dále máte právo požadovat omezení prováděného zpracování Vašich osobních údajů a požadovat omezení 
prováděného zpracování do doby vyřešení Vašich námitek. Máte právo požadovat předání Vašich osobních 
údajů Vám nebo Vámi určené třetí osobě. 

 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, můžete podat stížnost 
k dozorovému orgánu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
(www.uoou.cz). 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Souhlas pacienta s registrací dat 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
 

 
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 dialyzovaných pacientů. 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 
 


