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Evaluace 

• Interní  

 „registr CDZ“ 

Evaluátoři CDZ, ÚZIS, VZP 

 

 

• Externí kvalitativní – vybraná evaluační firma 
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Hypotézy 

1. Poskytování služeb CDZ povede k poklesu počtu 

hospitalizačních dnů u klientů/pacientů CDZ 

 

• Zdroje ověření 

– Data zdravotních pojišťoven 

– Data ÚZIS 
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Hypotézy 

2. CDZ podpoří psychosociální fungování klientů/pacientů, 

jako je schopnost žít v neústavním prostředí, zvládat 

běžné činnosti, věnovat se smysluplným aktivitám, 

pracovním i rekreačním a mít blízké i širší mezilidské 

vztahy.  To se projeví v kvalitě života klientů/pacientů 

(subjektivní kvalita života, psychosociální fungování, 

stabilní bydlení, zapojení do práce či studia). 

 

• Zdroje ověření 

– Registr CDZ (HONOS, GAF, AQoL – 8D, další položky registru 

CDZ: bydlení, práce, studium) 
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Hypotézy 

3. Služby CDZ přispívají k bezpečí klientů/pacientů i 

veřejnosti 

 

• Zdroje ověření 

– Registr CDZ (HoNOS – agrese, autoagrese + položka registru 

CDZ autoagrese posledních 6 měsíců) 
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Hypotézy 

4. Zlepšila se návaznost služeb pro osoby se SMI 
a) méně příjmů do psychiatrických lůžkových zařízení probíhá zcela bez 

doporučení 

b) v menším množství případů dochází k hospitalizaci za asistence RZS 

c) klienti/pacienti po hospitalizaci čerpají další služby 

d) klienti/pacienti CDZ jsou předáváni do další péče, nevypadávají ze 

služeb 

 

• Zdroje ověření 
– a+b: data ÚZIS, registr CDZ (evidence referencí při vstupu do služby CDZ) 

– c: data zdravotních pojišťoven o průběhu čerpání služeb (po hospitalizaci 

následuje vyšetření u ambulantního psychiatra nebo v CDZ) 

– d: registr CDZ (evidence důvodů pro ukončení péče, evidence předání do 

další péče) 
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CDZ 

ÚZIS  

Sociální 

prac. 

Zdravot.p

rac. 

CRF Case 

report form 

Zdravot. dokumentace 

 

Datové rozhraní 

zdravotních 

pojišťoven 

Nakódované parametry soc., 

zdrav., HoNOS, GAF, AQoL 

aj. 

ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY 

Výkaznictví  

ZS / K-dávky 

NRHZS + data  
z. 372/2011 Sb. 

 
Informace o CDZ 

- Základní info o 

CDZ 

- Personál 

- Práce s 

neregistrovanými 

klienty 

IS pro péči poskytovanou CDZ 

Informovaný 

souhlas klienta 
Sdílení informací v rámci CDZ 

za účelem koordinace a 

vyhodnocení programu 



Informace o CDZ 

• Základní informace 

• Personální zabezpečení 

• Práce s neregistrovanými klienty/pacienty 

 

 

 

 

• Reporting – dávkově po 6 měsících 

• červenec 2018 

• leden 2019 

• červenec 2019 

• leden 2020 
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CDZ ÚZIS  



Informace o registrovaném klientovi 

• Registrovaný klient 

– CDZ disponuje jeho rodným číslem 

– Klient souhlasí se sdílením informací 

 

 

 

 

• Reporting vstupní hromadný – do 2 měsíců od začátku 

poskytování CDZ 

• Reporting individuální – do 1 měsíce od přijetí do péče CDZ 

• Follow up – každých 6 měsíců individuálně + při ukončení 

péče 
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CDZ ÚZIS  

Data převedena do 

kódů zdravotních 

pojišťoven 

K-dávky 

ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY 



Informace o registrovaném klientovi 

• Informace o přijetí, sociodemografické údaje, bydlení, pracovní oblast, zdraví, 
okolnosti ukončení služby 

 

• Standardizované nástroje: GAF, HoNOS, AQoL 

 

• Poskytnuté zdravotní služby: výkony + signální výkony (měsíčně) 

35660 – (VZP) Signální výkon – psychiatrická krizová péče 

35816 – (VZP) Signální výkon – zhodnocení psychického stavu psychiatrickou sestrou 

35817 – (VZP) Signální výkon – skupinové podpůrné terapeutické aktivity 

35826 – (VZP) Signální výkon – zavedení péče o pacienta v centru duševního zdraví 

35851 – (VZP) Signální výkon – případové vedení pacienta v centru duševního zdraví 

35852 – (VZP) Signální výkon – ukončení péče o pacienta v centru duševního zdraví 

35853 – (VZP) Signální výkon – konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s 

pracovníky multidisciplinárního týmu 

35854 – (VZP) Signální výkon – rodinná psychoedukace 

 

• Poskytnuté sociální služby: (1x za 6 měsíců v souhrnu) 

Dle délky trvání, místa poskytování, přímo s klientem/v zájmu klienta + cesty za klienty 



GAF 

• Hodnocení symptomů a fungování 

• Verze s 2 položkami: symptomy a fungování 

• 1–5 minut 

• Zajištěno školení v rámci projektu 

– 7. 6. , 13. 6. , 20. 6. (před definitivním potvrzením) 
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HoNOS 

• Hodnocení zdravotního stavu a sociálního fungování 

• 12 otázek 

• Cca 10 minut  

• Zajištěno školení v rámci projektu 

– 12. 6., 18. 6., 25. 6 (před definitivním potvrzením) 
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AQoL 8D 

• Kvalita života související se zdravím 

– Skóre HRQoL 

– QALY 

• 35 otázek, vyplňuje sám klient 

• 5–20 minut 

• Osm domén 
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Podpora pro CDZ 

• Kompletní sada požadovaných dat     do 20. 4. 
– Informace o CDZ 

– Informace o registrovaném klientovi 

• Manuál k registru CDZ        do 20. 4. 

• Převodník dat do kódů pojišťoven     do 30. 4. 

 

• Informace ohledně sledovaných dat 
– Evaluátoři CDZ: Vendula Machů, Pavel Říčan 

• Podpora technologie řešení, převod dat do kódů 

pojišťoven 
– ÚZIS  
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Děkuji za pozornost 

 

 


