Konference ReMuS 2017

Registry v medicíně - ztráta peněz, nebo investice do budoucnosti?
Registr ReMuS a software iMed by měly usnadnit práci a přinést výsledky. Zda tomu tak je či bude,
to se můžeme dozvědět jenom a pouze od vás, kteří pracujete s pacienty a registrem. Součástí
Konference ReMuS 2017 bude praktický workshop, na kterém bude prostor pro vaše příspěvky.
Sestavili jsme několik návodných otázek a prosíme o přípravu vašich odpovědí. Děkujeme!

1) Jaké praktické problémy týkající se registru ReMuS vás trápí (např. technické řešení registru,
systém odměn, komunikace, atd.)?

2) Jaký typ zdrojové dokumentace používáte?

3) Kdo u vás zadává data? (členění lékař/počet, zdravotní sestra/počet, ostatní personál/počet)?

4) Jak řešíte rozdělení finančních prostředků, pokud část údajů do registru zadává lékař
nebo více lékařů, část zdravotní sestra, část administrativní pracovník?

5) Je pro vás transparentní rozdělování finančních prostředků za vaši práci?
Pokud ne, jaký navrhujete postup pro řešení?

6) Využíváte iMed pouze pro registr ReMuS nebo i pro jiné účely? Pokud i pro jiné účely,
uveďte prosím.

7) Ocenili byste nějakou novou funkcionalitu v iMedu? Pokud ano, jakou?

8) Schází vám v iMedu pro vás důležitá informace o pacientovi a jeho léčbě a máte pocit,
že by se měla plošně sbírat (např. informace z těch, které zadáváte do flexi fields)?

9) Využíváte exporty z iMedu i pro jiné účely než je registr ReMuS? Pokud ano, pro jaké?

10) Jak řešíte pacienty přicházející z jiného RS centra?
(Zasíláte si exporty dat, nebo pacienta znovu zadáváte z dokumentace?)

11) Kolik případů odvolání/nesouhlasu s podpisem IS pro ReMuS jste řešili ve vašem centru?

12) Jak máte zorganizované opravy dat v období kontrol?
(Zadáváte data průběžně, nebo hodně doplňujete až před exportem?)

13) Pracujete s vaší závěrečnou zprávou z registru ReMuS, kterou vám každého půl roku zasíláme?
Srovnáváte ji se svými daty? Porovnáváte ji s celostátní zprávou?

