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Evaluace CDZ

• Kvantitativní evaluace 

• Kvalitativní evaluace zadaná formou externí zakázky



Hypotézy
1. Poskytování služeb CDZ povede k poklesu počtu hospitalizačních 

dnů u klientů/pacientů CDZ

2. CDZ podpoří kvalitu života klientů/pacientů

▪ subjektivní kvalita života, 

▪ psychosociální fungování, 

▪ stabilní bydlení, zapojení do práce či studia.

3. Služby CDZ přispívají k bezpečí klientů/pacientů i veřejnosti

4. Zlepšila se návaznost služeb pro osoby se SMI

▪ méně příjmů do psychiatrických lůžkových zařízení probíhá zcela bez 

doporučení

▪ v menším množství případů dochází k hospitalizaci za asistence RZS

▪ klienti/pacienti po hospitalizaci čerpají další služby

▪ klienti/pacienti CDZ jsou předáváni do další péče, nevypadávají ze služeb

ZDROJE

GAF, HoNOS, AQoL – 8D, další položky, data ÚZIS



CDZ

ÚZIS

Statistifcké údaje o 

čerpání sociální 

služby

Zdravotnická

dokumentace

Datové rozhraní 

zdravotních 

pojišťoven

Signální kódy

Nakódované parametry 

soc., zdrav., HoNOS, GAF, 

AQoL aj.

ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY

Výkaznictví

ZS / K-dávky

NRHZS + data 
z. 372/2011 Sb.

Údaje o CDZ

- Základní info o 

CDZ

- Personál

- Práce s osobami 

před přijetím do 

služby

- Sociální práce s 

klienty v 

anonymní 

evidenci

IS pro péči poskytovanou CDZ

Informování 

klienta/pacienta 

o zpracování 

osobních údajů

Dokumentace 

sociální služby



Informace o CDZ

• Základní informace

• Personální zabezpečení

• Práce s osobami před přijetím

• Sociální práce s klienty v anonymním režimu

• Reporting – dávkově po 6 měsících

10. prosince 2018

CDZ ÚZIS



Informace o klientovi/pacientovi CDZ

• Reporting vstupní – 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

10. prosince 2018

CDZ ÚZIS

Data převedena do 

kódů zdravotních 

pojišťoven

K-dávky

ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY



Informace o klientovi/pacientovi CDZ

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

▪ GAF

▪ HoNOS

▪ AQoL

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

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

klienty

▪ Poskytnuté zdravotní služby – výkony odborností + signální zdravotní výkony CDZ



Kvantitativní evaluace CDZ

od podzimu 2016

Spolupráce Psychiatrické společnosti, CRPDZ, ÚZIS

od jara 2017

Zapojení MERRPS, zástupce zdravotních pojišťoven

září 2017

Dohoda na signálních zdravotních výkonech CDZ

od února 2018

Zapojení VZP – transfer dat přes pojišťovny formou výkonů, do NRHZS, 

začlenění dat o čerpání sociálních služeb, komunikace s MPSV

duben 2018

Schválení evaluačního designu Psychiatrickou společností

červen 2018

Signální zdravotní výkony CDZ neplatí

červenec 2018

Požadavek na právní analýzu navrženého toku dat a na schválení ÚOOÚ



DĚKUJI ZA POZORNOST


