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SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- seznam pacientů - pro všechny pediatry by měl být dostupný seznam všech 

pediatrických pacientů, pro internisty seznam všech dospělých; editace by byla 

samozřejmě dostupná jen pro vlastní pacienty

- v registru mohou být v současné době duplicity, naopak někteří pacienti 

prokazatelně chybí

- zadání jen podle iniciál problém neřeší, navíc např. u pacienta se 3 jmény 

nejde zadat 3 iniciály



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- definovat, které pacienty je vhodné do registru uvádět:

- pacienti na parenterální výživě v době spuštění registru + dále všichni noví 

pacienti?

- co s pacienty, kteří PV ukončili? - již neuvádět? x je možné, že ukončení je 

jen dočasné - je vhodné je vést nadále a vyplňovat každý rok aktuální údaje?

- v takovém případě by museli být uvedeni i pacienti, kteří na parenterální 

výživě byli před spuštěním registru a nyní jsou jen sledováni x vyžadovalo by 

poměrně pracné zadání údajů zpětně



REDNUP - ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Základní charakteristiky souboru

Fyzická zdatnost pacienta na počátku

0 (bez příznaků): 46.4 %; N = 13

1 (s příznaky, ale plně mobilní): 25.0 %; N = 7

2 (větší část dne mimo lůžko): 14.3 %; N = 4

3 (větší část dne na lůžku): 7.1 %; N = 2

4 (trvale upoután na lůžko): 7.1%; N = 2

Aktivita dětských pacientů na počátku*

Návštěva kolektivního zařízení/školy: 39.1 %; N = 9

Pouze doma: 60.9 %; N = 14

* Neznámá aktivita na počátku u 5 dětských pacientů.

N = 28 pacientů



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- vstupní vyšetření - fyzická aktivita a zdatnost nemají adekvátní volbu pro 

kojence a předškolní děti (např. aktivita "pouze doma" je přece u kojence 

normální)

- ve vyhodnocení pak “aktivita pouze doma” znamená - předpokládám -

špatnou kvalitu života, což u nejmenších dětí není pravda



REDNUP - FOLLOW UP



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- kontroly - naprosto zcestné, že existuje jen jeden "poslední" formulář, měl by 

existovat formulář pro každý rok nový - ani u vlastního pacienta tak není možné 

procházet historii jednoho případu

- poslední vyšetření:

- vyplňování 1x za rok - nezohledňuje reálný stav - např. pokud bude u 

pacienta v polovině roku ukončena PV v červnu -

- při vyplnění v polovině roku - 6 měs. PV

- při vyplnění na konci roku - již ukončen - jak je vyhodnocena délka 

PV? 



- mělo by být možné do jednoho modulu vložit více informací (např. změnu 

týkající se jen katetru, důvod extrakce katetru, režimu výživy,...), aby záznam 

1x ročně zohledňoval změny v průběhu roku

- měla by se vyplňovat každá změna, tudíž by mělo být možné procházet 

“historii případu”



Vážné komplikace

Výskyt nežádoucích účinků

Typy nežádoucích účinků

89,5

73,7

26,3

15,8

0 50 100

Infekční komplikace 17

Výměna žilní linky 14

Žilní trombóza 5

Okluze žilní linky 3

% Počet záznamů *

Ano: 67.9 %; N = 19

Ne: 32.1 %; N = 9

N = 19 pacientů

* Každý pacient může mít více nežádoucích účinků

N = 28 pacientů
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2011: 0,71 katétrových sepsí /1000 katétr dnů

2012: 3,73 katétrových sepsí /1000 katétr dnů

2013: 6,74 katétrových sepsí /1000 katétr dnů



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- komplikace nyní uvedeny za poslední rok - nicméně první řádek musí 

zahrnovat kumulativní počet komplikací před spuštněním registru - ve 

vyhodnocení musí nutně působit chyby!

- komplikace asociované s žilním vstupem - odlišit alespoň exit-site infekce a 

katetrové sepse

Problém např. u sepsí - opravdu takto narůstají? - nebo řada lidí píše údaje 

kumulativně (každý rok přidá novou komplikaci) - tudíž číslo logicky jen roste? 



- u počtu hospitalizací v souvislosti s DPV za rok - co např. průjmy - jsou v 

souvislosti se základním onemocněním u sy. krátkého střeva, ale ne přímo v 

souvislosti s DPV... 



SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu

- hepatobiliární komplikace - přítomné ano/ne... - jak jsou definovány? 

AST 1,00 jednou za rok při jinak normálních hodnotách je hepatopatie? 

Třeba u virózy? Spíš ne, ale....; steatóza a fibróza - provádět jaterní biopsii?! 

- Takže odpověď by měla zahrnovat variantu nevím?



Děkuji za pozornost!


